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  HOTĂRÂREA NR.73 
           din 19.12.2013               

pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Siguranța Circulației 
din Orașul Șimleu Silvaniei  

 
 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 19 
decembrie 2013;  

Având în vedere Expunerea de motive nr.13974/2013 a Primarului oraşului Şimleu Silvaniei,  Raportul 
de specialitate nr.13975/2013 al Secretarului orașului Șimleu Silvaniei, Raportul de specialitate 
nr.13986/2013 al Serviciului Poliția Locală, Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea 
monumentelor şi arhitectură și Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor ale Consiliului Local; 

În baza prevederilor art.128 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare şi ale art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.9, 10, 13 și 14 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul  art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice  locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
                                                                   HOTĂRĂŞTE: 
 
 

         Art.1.Se aprobă  Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei pentru Siguranța Circulației din 
Orașul Șimleu Silvaniei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei, 
Viceprimarul orașului Șimleu Silvaniei, Administratorul public și Serviciul Poliția Locală. 
    Art.3.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
        Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

 - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei 
           - Prefectul Judeţului Sălaj 
           - Viceprimarul orașului 
           - Administratorul  public 
 - Serviciul Poliția Locală 
 - Dosar hotărâri. 
 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
           LIPO ANGELA-MARIA                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI,  
                                   ELENA-MARIA MOCAN             


