
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

PROIECT 

privind  constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în oraşul 
Tg. Neamţ 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ: 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) si art. 121 alin (1) si alin. (2) din Constituţia Romaniei, 
republicată; 

b) art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 
ratificată prin Legea nr. 199  / 1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 287 / 2009, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

d) art. 8 din Legea nr. 60 / 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată; 
          Avand in vedere adresa inregistrata cu numarul 17660 din 17.12.2018 prin care solicitam 

Inspectoratului de Jandarmi Judetean Neamt si Politiei orasului Tg. Neamt sa ne comunice reprezentantul 
institutiei in Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in orasul Tg. Neamt si 
raspunsul primit de la Politia orasului Tg. Neamt inregistrat la institutia noastra cu nr. 17673 din 
18.12.2018 prin care este desemnat ca reprezentant al institutiei domnul subcomisar de politie Lipan 
Ciprian; 

          Ţinând cont de expunerea de motive a Primarului oraşului Tg. Neamţ, înregistrată sub nr. 17664 
din 18.12.2018 prin care se propune constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 
publice în oraşul Tg. Neamţ şi de raportul de specialitate al Compartimentului Administraţie Publică 
Locală şi Relatia cu Consiliul Local înregistrat cu nr. 17666  din 18.12.2018.                

            În temeiul prevederilor art. 36 alin. ( 1 ) si alin. 9 si art. 45 alin. ( 1 ) din Legea nr. 215 / 2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
                                                                    HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se constituie comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in orasul Tg. Neamt, 
in urmatoarea componenta: 
- Primarul orasului Tirgu Neamt  - Harpa Vasilică 
- Secretarul orasului Tirgu Neamt – c.j. Sabin Isabela 
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Neamt – cpt. Pruna Vasile 
- Politia orasului Tirgu Neamt – subcomisar Lipan Ciprian 
Art.2. Primarul orasului Tirgu Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al 
acestuia, va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
Art.3. Prezenta se comunica Prefectului Judetului Neamt in vederea exercitarii controlului de legalitate si  
tuturor institutiilor si persoanelor interesate pentru luarea la cunostinta si conformare. 
                  Initiator, 
                   Primar, 
             Harpa Vasilica                                                                          
                                                                                                          Avizat legalitate,  

                         Secretar oras, 
                      C.j. Sabin Isabela 

 



 
PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 
PRIMAR 
NR .  17664 din 18.12.2018 
 
 
                                                                      EXPUNERE DE MOTIVE 

  
la proiectul de hotărâre privind  constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a 

adunarilor publice în oraşul Tg. Neamţ 
          
       
               Conform prevederilor  art.8 din Legea nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor 
publice, republicata:  

“(1)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. 
(2)În cazuri justificate, cu acordul organizatorilor, comisiile de avizare pot să modifice unele elemente 
cuprinse în declaraţia prealabilă a acestora.” 
 
 

           Avand in vedere adresa inregistrata cu numarul 17660 din 17.12.2018 prin care solicitam 
Inspectoratului de Jandarmi Judetean Neamt si Politiei orasului Tg. Neamt sa ne comunice reprezentantul 
institutiei in Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in orasul Tg. Neamt si 
raspunsul primit de la Politia orasului Tg. Neamt inregistrat la institutia noastra cu nr. 17673 din 
18.12.2018 prin care este desemnat ca reprezentant al institutiei domnul subcomisar de politie Lipan 
Ciprian; 

    
                 Supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local a Orasului Tîrgu Neamt proiectul de 
hotărâre privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in orasul 
Tg. Neamt  in urmatoarea componenta: 
 
- Primarul orasului Tirgu Neamt  - Harpa Vasilică 
- Secretarul orasului Tirgu Neamt – c.j. Sabin Isabela 
- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Neamt – cpt. Pruna Vasile 
- Politia orasului Tirgu Neamt - subcomisar Lipan Ciprian 

 
 

 
 
 
                                                                         INIŢIATOR 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 

 



 
Primaria Oraşului Tîrgu Neamţ 
Compartim. Administratie Publica Locala                                                               Se aproba, 
 si Relatia cu Consiliul Local                                                                                          Primar, 
 Nr. 17666 din 18.12.2018                                                                                          Harpa    Vasilică 
                       

R A P O R T DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a 
adunarilor publice in orasul Tg. Neamt 

 
 

                   Compartimentul Administratie Publica Locala si Relatia cu Consiliul Local supune spre 

aprobare proiectul de hotarare privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a 

adunarilor publice in orasul Tg. Neamt. 

 

                    Conform prevederilor art. 15 alin 1 din ORDONANŢA nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare:” După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de 

specialitate pe principalele domenii de activitate.” 

 

                       Avand in vedere art. 8 din Legea 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea si 

desfasurarea adunarilor publice, republicata:”  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.”        

 

                     In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d: “Consiliul local exercită următoarele categorii 

de atribuţii: d)atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni”;  alin. 6, lit.a, pct.7: 

“În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes local privind:  7.ordinea publică;” si art. 45 alin. 1:” În exercitarea atribuţiilor ce îi revin 

consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care 

legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.”  din Legea 

administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, 

                    Avand in vedere adresa inregistrata cu numarul 17660 din 17.12.2018 prin care solicitam 
Inspectoratului de Jandarmi Judetean Neamt si Politiei orasului Tg. Neamt sa ne comunice reprezentantul 
institutiei in Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in orasul Tg. Neamt si  

 



 
raspunsul primit de la Politia orasului Tg. Neamt inregistrat la institutia noastra cu nr. 17673 din 

18.12.2018 prin care este desemnat ca reprezentant al institutiei domnul subcomisar de politie Lipan 
Ciprian; 

 
                       Propunem constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in 
orasul Tg. Neamt, in urmatoarea componenta: 
 
- Primarul orasului Tirgu Neamt  - Harpa Vasilică 

- Secretarul orasului Tirgu Neamt – c.j. Sabin Isabela 

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Neamt – cpt. Pruna Vasile 

- Politia orasului Tirgu Neamt - subcomisar Lipan Ciprian 
 

 

 

                                                   Serviciul Juridic, 
                                                             c.j. Iftode Oana Maria 
 

       
 
Compartiment Administratie Publică    
Locală şi Relaţia cu Consiliul Local 

 
                             Dunca Andreea 

 


