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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Priveste: reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor 

publice din municipiul  Alexandria. 

 

Prin expunerea de motive nr. 11069 din 16 mai 2018, primarul municipiului 

Alexandria propune intocmirea de catre Directia Juridic Comercial a unui proiect de 

hotarare privind reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor 

publice din municipiul  Alexandria. 

 Necesitatea si oportunitatea proiectului. 

 Prin HCL nr. 141/ 31 octombrie 2007 a fost constituita 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. 

 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. 

Legalitatea proiectului. 

   Propunerea s-a facut in conformitate cu prevederile  art. 8, alin (1) din Legea nr. 

60/1991 cu privire la organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare care precizeaza: 

 “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.” 

 Potrivit prevederilor legale mentionate mai sus consideram ca propunerea 

Primarului municipiului Alexandria cuprinsa in expunerea de motive, este legala, necesara 

si oportuna, drept pentru care am intocmit proiectul de hotarare cu privire la 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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