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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Priveste: Reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor 
publice din municipiul  Alexandria. 

 
   La art. 8, alin (1) din Legea nr. 60/1991cu privire la organizarea si desfasurarea 
adunarilor publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se prevede ca: 
 “Se înfiinţează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la 
nivelul tuturor consiliilor locale, formată din primar, secretarul comunei sau al oraşului, 
după caz, reprezentanţi ai poliţiei şi ai jandarmeriei.” 
     Prin HCL nr. 141/ 31 octombrie 2007 a fost infiintata comisia de avizare a cererilor 
de organizare a adunarilor publice din municipiul  Alexandria, modificata ulterior de HCL 
nr. 307/30.10.2013, de HCL nr. 355/26.11.2014, de HCL nr. 130/29.04.2015 si HCL nr. 
84/15.03.2017 in urmatoarea componenta: d-l Victor Dragusin - Primar al Municipiului 
Alexandria, d-l Iulian Purcaru - Secretar al Municipiului Alexandria, d-l locotenent colonel 
Pena Tudor - reprezentant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Teleorman, d-l comisar 
sef Ciurea Florin Catalin si d-l subcomisar Mirea Ion - reprezentanti ai Politiei 
Municipiului Alexandria. 
 Prin adresa nr. 148554/20.04.2018  Politia Municipiului Alexandria ne comunica 
desemnarea unui alt reprezentant al sau in  comisia de avizare a cererilor de organizare a 
adunarilor publice din municipiul  Alexandria si anume d-l comisar sef de politie Ciobanu 
Marius,  in locul d-lui comisar sef de politie Ciurea Florin Catalin, ca urmare a 
modificarilor intervenite in structura de personal a institutiei. 
 In acest context se impune reactualizarea componentei Comisiei de avizare a 
cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul  Alexandria. 
 Ca urmare in conformitate cu prevederile art. 45, alin (6) din legea 215/2001, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea unui proiect de 
hotarare de catre Directia Juridic Comercial, privind reactualizarea Comisiei de avizare a 
cererilor de organizare a adunarilor publice din municipiul  Alexandria, proiect de hotarare 
care impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 
Consiliului local al municipiului Alexandria. 
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