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HOTĂRÂREA NR. 8 

Din data de 28 ianuarie 2021  

Pentru modificarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 

publice la nivelul comunei Boghiș, înființată prin Hotărârea nr. 8  

din data de 15 februarie 2018 

 

 Consiliul Local al comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 ianuarie 

2021 

Având în vedere: 

 referatul de aprobare nr. 305 din 19.01.2021 al primarului comunei Boghiş; 

 raportul de specialitate nr. 321 din 20.01.2021 al Compartimentului juridic și resurse 

umane; 

 raportul de avizare nr. 540 din 27.01.2021 al comisiei de specialitate;  

 prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea 

adunărilor publice, republicat; 

 prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. g)  din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (1)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare    

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 

adunărilor publice la nivelul comunei Boghiș, înființată prin Hotărârea nr. 8 din data de 15 

februarie 2018, după cum urmează: 
 

 - Bernáth István    - Primarul comunei Boghiș; 

 - Farcaș Mihaela Maria  - Secretarul general al comunei Boghiș; 

 - Surducan Călin Cristian  - Șeful Postului de poliție Boghiș. 
 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează membri Comisiei de 

avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul comunei Boghiș. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Membrii Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul 

comunei Boghiș 

- Primarul comunei Boghiș; 

- Inspectoratul de Jandarmi Județean ,,Menumorut Voievod” Sălaj 

- Cetățenii prin afișaj; 

- Dosarul şedinţei. 

 

          PREȘEDINTE                             CONTRASEMNEAZĂ                                 

       DE ȘEDINȚĂ                         SECRETAR GENERAL 

 BALLA FRANCISC                                FARCAȘ MIHAELA-MARIA 


