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                                                              HOTĂRÂREA NR. 9                                                 
                                                                      din 28.01.2021     
privind actualizarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 

  
Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă în data de 28 ianuarie 2021 prin 

mijloace electronice; 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr. 1142/2021 al Viceprimarului oraşului Şimleu Silvaniei cu atribuții de primar; 
- Raportul de specialitate nr. 1143/2021 al Secretarului general al orașului Șimleu Silvaniei; 
- Adresa nr. 3477213/18.01.2021 a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Menumorut Voievod” Sălaj; 
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi 

agricultură; 
 - Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al 
oraşului, realizarea lucrărilor publice, protecţia  mediului, turism, conservarea monumentelor istorice şi arhitect 
 - Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, 
protecţie pentru copii, tineret şi sport; 

- Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, 
respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor; 

 În baza prevederilor  art. 8 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice 
republicată şi ale art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d, alin. 7  lit. g și art. 163 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul  art. 196 alin. 1 lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

                                                                      HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă actualizarea componenței Comisiei  de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 

publice, astfel: 
1. LAZAR IOAN-RADU – Viceprimarul oraşului Şimleu Silvaniei cu atribuții de primar - preşedinte 
2. GAL LUMINIȚA-NICOLETA  –  Secretarul general al orașului Șimleu Silvaniei - membru 
3. Reprezentantul Compartimentului Poliția Locală –  membru 
4. Reprezentantul Poliţiei oraşului Şimleu Silvaniei – membru 
5. Reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Menumorut Voievod”  Sălaj – membru. 
Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2018. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Viceprimarul oraşului Şimleu Silvaniei 

cu atribuții de primar  şi comisia prevăzută la art. 1. 
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
  - Viceprimarul oraşului Şimleu Silvaniei cu atribuții de primar; 
  - Prefectul Judeţului Sălaj;  
              - Compartimentul Poliţia Locală; 
  - Poliţia oraşului Şimleu Silvaniei; 
              - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “Menumorut Voievod” Sălaj; 
              - dosar hotărâri. 
 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 28.01.2021, cu un număr de 17 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 
voturi abţineri, din totalul de  17 consilieri locali prezenţi. 
 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ,  
                  IOAN-RADU LAZAR                                                SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,  
                                                                                                               LUMINIȚA-NICOLETA GAL   


