
ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privește: Reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare și desfășurare a adunărilor 
publice din municipiul  Alexandria. 

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară, având în 
vedere :

-referatul de aprobare nr. 29395 din 09.12.2020 a Primarului municipiului Alexandria;
-raportul de specialitate nr. 29396 din 09.12.2020 al Biroului Cancelarie, Sisteme de Management;
-adresa nr. 208701/24.11.2020 a Politiei Municipiului Alexandria;
-adresa nr. 3729276/24.11.2012 a Inspectoratului de Jandarmi al Județului Teleorman;
-avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al municipiului 

Alexandria;
-prevederile art. 8, alin (1) din Legea nr. 60/1991cu privire la organizarea și desfășurarea 

adunărilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 129, alin. (2) si alin (9)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 
României;

În temeiul art. 196, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.-Se reactualizează Comisia de avizare a cererilor de organizare și desfășurare a adunărilor 
publice din municipiul Alexandria, în următoarea componență:

-D-l Victor Drăguşin    -Primar al Municipiului Alexandria;
-D-l Alexandru Răzvan Ceciu -Secretar General al Municipiului Alexandria;
-D-l colonel Pena Tudor -reprezentant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Teleorman;
-D-l comisar șef Simion Sorin     -reprezentant al Poliției Municipiului Alexandria.
-D-l comisar Mirea Ion      -reprezentant al Poliției Municipiului Alexandria;
Art.2.- Cu data prezentei orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.
Art.3.-Prin grija Secretarului General al municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului 
Alexandria, Inspectoratului de Jandarmi Județean Teleorman, Poliției Municipiului Alexandria și 
persoanelor nominalizate, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ:
Consilier,                                          SECRETAR GENERAL,

Augustin Ioan Alexandru Răzvan Ceciu

Alexandria,
Nr. 69 din 16 decembrie 2020



JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Nr. 29395 din 09 decembrie 2020

REFERAT DE APROBARE

Privește: Reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 
publice din municipiul  Alexandria.

La art. 8, alin (1) din Legea nr. 60/1991cu privire la organizarea și desfășurarea 
adunărilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare se prevede că: 

“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 adresa nr. 208701/24.11.2020 Poliția Municipiului Alexandria ne comunică
desemnarea reprezentanților în comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 
publice din municipiul  Alexandria și anume dl. comisar șef de poliție Simion Sorin și dl. 
comisar Mirea Ion.

Prin adresa nr. 3729276/24.11.2020 Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman 
ne comunică desemnarea reprezentantului în comisia de avizare a cererilor de organizare a 
adunărilor publice din municipiul Alexandria, respectiv dl. colonel Pena Tudor.

În acest context se impune reactualizarea componenței Comisiei de avizare a
cererilor de organizare a adunărilor publice din municipiul  Alexandria.

Ca urmare , în conformitate cu prevederile art.136, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ al României, propun elaborarea unui proiect de hotărâre cu 
privire la reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 
din municipiul  Alexandria, de către Biroul Cancelarie Sisteme de Management,  care va 
întocmi și raportul de specialitate.

Proiectul de hotărâre însoțit de întreaga documentație va fi supus spre dezbaterea și 
aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,

VICTOR DRAGUSIN



MUNICIPIUL ALEXANDRIA
BIROU CANCELARIE, SISTEME DE MANAGEMENT
Nr. 29396 din 09 decembrie 2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Privește: reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 
publice din municipiul  Alexandria.

Prin referatul de aprobare nr. 29395 din 09 decembrie 2020, primarul municipiului 
Alexandria propune întocmirea de către Biroul Cancelarie, Sisteme de management a unui 
proiect de hotărâre privind reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 
adunărilor publice din municipiul  Alexandria.

Necesitatea si oportunitatea proiectului.
Prin adresa nr. 208701/24.11.2020 Poliția Municipiului Alexandria ne comunică

desemnarea reprezentanților în comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 
publice din municipiul  Alexandria și anume dl. comisar șef de poliție Simion Sorin și dl. 
comisar Mirea Ion.

Prin adresa nr. 3729276/24.11.2020 Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman 
ne comunică desemnarea reprezentantului în comisia de avizare a cererilor de organizare a 
adunărilor publice din municipiul Alexandria, respectiv dl. colonel Pena Tudor.

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 menționate mai sus consideram că propunerea 
Primarului municipiului Alexandria cuprinsă în referatul de aprobare, este legală, necesară 
și oportună, drept pentru care am întocmit proiectul de hotărâre cu privire la reactualizarea
Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din municipiul  
Alexandria, proiect de hotărâre care împreună cu întreaga documentație va fi supus spre 
dezbaterea și aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria.

ȘEF BIROU

Plosceanu Cristian


