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HOTĂRÂREA Nr. 108 
din 20.09.2005 

privind reorganizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice  
 
 

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20.09.2005, 
Având în vedere : 

- Raportul consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului 
Local Nădlac nr.7456/2005  

- prevederile art.38(2), lit. „p” şi „q” din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile art. 8 din Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 
adunărilor publice 

- Hotărârea Consiliului local nr.50/30.03.2004 privind înfiinţarea comisiei de avizare 
a cererilor de organizare a adunărilor publice 

- Hotărârea Consiliului local nr.116/23.07.2004 privind reorganizarea comisiei de 
avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 

- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, 
juridică şi de disciplină 

- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie 
mediu şi turism, administraţie publică locală 

- votul a 15 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 
Consiliului local un număr de 15 consilieri 

În temeiul art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 Art. 1. Se aprobă reorganizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 
publice, care va avea următoarea componenţă: 

- d-l Ciceac Vasile- primar 
- d-l Alexandru Gros- secretar 
- d-l subcomisar Troiac Ştefan- şeful Poliţiei oraşului Nădlac 
- reprezentantul Grupei Gardienilor Publici din oraşul Nădlac  

Art. 2. Prezenta hotărâre modifică prevederile Hotărârii Consiliului local nr.116/23.07.2005 
privind reorganizarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice. 
 Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre  
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
                      BOCEA ANA                                                               Secretar 
                                         ALEXANDRU GROS 
 
 
C.A./C.A. 
Hot.comisie ad.pb. 
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