
                                                                               
                    JUDEŢUL BIHOR                                                               
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHI LAZ                                                          ȘLAZ                                                          
                                                            

H O T Ă R Â R E
privind  reactualizarea componen ei comisiei locale de avizare  a cererilor de ței comisiei locale de avizare  a cererilor de 

organizare a adunărilor publice în comuna Chi lazșlaz

          Analizând proiectul de hotărâre i referatul de aprobare   înregistrat la  nr.726 dinșlaz
14 februarie 2020,   

Având în vedere Raportul  de specialitate  nr.727/14 februarie 2020 ;
          Văzând raportul   de avizare al Comisiei de specialitate a consiliului local,    

inând seama de prevederile art.8 din Legea nr.60/1991 privind organizarea iȚinând seama de prevederile art.8 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și șlaz
desfă urarea adunărilor publice,republicată,șlaz

În temeiul dispozi iilor art.129  alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.g),art.139ței comisiei locale de avizare  a cererilor de 
alin.(1)  i ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr.57/2019șlaz ței comisiei locale de avizare  a cererilor de ței comisiei locale de avizare  a cererilor de 
privind Codul administrativ,
         Consiliul  local  al  comunei  Chi laz,întrunit  în  edin ă ordinară,cu  13 voturișlaz șlaz ței comisiei locale de avizare  a cererilor de 
„pentru”

H O T Ă R Ă Ş T E :

             Art.1.  Se aprobă reactualizarea componen ei comisiei locale  de avizare aței comisiei locale de avizare  a cererilor de 
cererilor  de  organizare  a  adunărilor  publice  în  comuna  Chi laz,  în  următoareașlaz
componen ă:ței comisiei locale de avizare  a cererilor de 
                 Primarul comunei :domnul Kosztandi Mihai.
                 Secretarul general al comunei :domnul Tiriteu Ioan.
                 Reprezentan ii sec iei de poli ie rurală:domnul comisar ef Iuhas Călin –ței comisiei locale de avizare  a cererilor de ței comisiei locale de avizare  a cererilor de ței comisiei locale de avizare  a cererilor de șlaz
Gheorghe i domnul agent ef  Romocean Călin, eful postului de poli ie Chi laz.șlaz șlaz șlaz ței comisiei locale de avizare  a cererilor de șlaz
                 Reprezentan ii  Inspectoratului de Jandarmi Bihor-Deta amentul 5 deței comisiei locale de avizare  a cererilor de șlaz
Jandarmi  Marghita-locotenent  Cosma  Paul;plutonier  adjutant  sef  Pantea  Nicolae   ișlaz
plutonier maj.Jugan Radu.                 
            Art. 2.  Prezenta hotărâre  se afi ează pe site-ul propriu al comunei i seșlaz șlaz
comunică :

 Instituţiei Prefectului – judeţul Bihor;
 Primarului comunei Chi laz;șlaz
 Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bihor;
 Poli iei muncipiului Marghita.ței comisiei locale de avizare  a cererilor de 

          
           Pre edinte de edin ă,ședinte de ședință, ședinte de ședință, ță,
                Layos Bertalan
                                                                                    Contrasemnează,
                                                                                     Secretar general,
                                                                                         Ioan Tiriteu      
 Nr.10 din 24 februarie 2020.                  
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    JUDE UL BIHORȚUL BIHOR
PRIMĂRIA COMUNEI CHI LAZȘLAZ                                                          
Nr.727 din 14 februarie 2020.
         

                                                   

                                                 

R A P O R T
la proiectul de hotărâre privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de

organizare a adunărilor publice în comuna Chi lazșlaz

       Baza legală:
 Art.8  din  Legea  nr.  60/1991,  privind  organizarea  i  desfă urarea  adunărilorșlaz șlaz

publice, republicată; 
 Art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.g) din Ordonan a de urgen ăță, ță,

nr.57/2019 privind Codul administrativ;

      inând seama de modificările intervenite în componen a comisiei în  ceea ce prive teȚinând seama de prevederile art.8 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și ței comisiei locale de avizare  a cererilor de șlaz
reprezentan ii  Inspectoratului de Jandarmi Bihor;ței comisiei locale de avizare  a cererilor de 
      Având în vedere prevederile art.8 din Legea nr. 60/1991, referitoare la înfiin area laței comisiei locale de avizare  a cererilor de 
nivelul consiliilor locale a unei comisii de avizare a cererilor de organizare a adunărilor
publice,  formată  din  primar,  secretarul  comunei  si  reprezentan i  ai  poli iei  i  aiței comisiei locale de avizare  a cererilor de ței comisiei locale de avizare  a cererilor de șlaz
jandarmeriei;
   
        In conformitate ce prevederile art.129 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.g)
din  Ordonan a  de  urgen ă  nr.57/2019,ță, ță,  Consiliul  local  exercită  atribu ii   privindței comisiei locale de avizare  a cererilor de 
asigurarea, potrivit competen elor sale i  în condi iile legii, a cadrului necesar pentruței comisiei locale de avizare  a cererilor de șlaz ței comisiei locale de avizare  a cererilor de 
furnizarea serviciilor publice de interes local privind ordinea publică.

        Pentru cele mai sus expuse,  avizez adoptarea proiectului de hotărâre privind
constituirea  comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice în
comuna Chi laz în componen a propusă.șlaz ței comisiei locale de avizare  a cererilor de 

                                                        Secretar general,
                                                        IOAN TIRITEU 
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                       JUDE UL BIHORȚUL BIHOR
                      COMUNA CHI LAZȘLAZ                                                          
                            PRIMAR
               Nr.726 din 14 februarie 2020.

 

REFERAT DE APROBARE 

privind  constituirea comisiei locale de avizare  a cererilor de 
organizare a adunărilor publice în comuna Chi lazședinte de ședință,

        În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 60/ 1991, privind organizarea şi

desfăşurarea adunărilor publice, republicată;

          inând seama de modificările transmise de Postul de poli ie al comunei Chi laz Ținând seama de prevederile art.8 din Legea nr.60/1991 privind organizarea și ței comisiei locale de avizare  a cererilor de șlaz

privind componen a comisiei locale în ceea ce prive te reprezentan ii Inspectoratului de ței comisiei locale de avizare  a cererilor de șlaz ței comisiei locale de avizare  a cererilor de 

Jandarmi Bihor-Deta amentul 5 de Jandarmi Marghita,șlaz

        Propun spre dezbatere si adoptare Consiliului local al comunei Chi laz, proiectul deșlaz

hotarare privind reactualizarea  comisiei locale  de avizare a cererilor de organizare a

adunărilor publice în comuna Chi laz.șlaz

PRIMAR,
                                                         Mihai Kosztandi                   
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