DISPOZIŢIE
privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de pe
raza comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu

Primarul comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu;
Având în vedere:
- prevederile art.5, art.7, art.8, art.12, art.15, din Legea nr.60/1991 privind
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
- prevederile art.63, alin.1, lit.a, alin.2, din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.68 şi art.115, alin.1, lit.a, din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările, ulterioare;
D I S P U N:
Art.1.– Se constituie comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor
publice de pe raza comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, în următoarea componenţă:
1. Daia Dănuţ - primarul comunei Gogoşari;
2. Cușneviciu Silvia - secretar delegat al comunei;
3. Nicolae Marius – lucrător de poliţie pe raza comunei Gogoşari;
4. Maior Manole Cătălin– reprezentant I. J. J. Giurgiu;
5. Căp. Neculai Alexandru - reprezentant I. J. J. Giurgiu.
Art.2.- (1) Se interzice organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice în:
- sediile unităţilor şcolare;
- sediul Primăriei comunei Gogoşari;
- Căminul cultural aflat pe raza comunei Gogoşari;
- în imediata apropiere a unităţilor sanitare, a unităţilor economice cu
instalaţii, utilaje sau maşini cu grad ridicat de pericol de exploatare.
(2) De asemenea, este interzisă desfăşurarea simultană a două sau mai multe
adunări publice distincte, în acelaşi loc sau pe aceleaşi trasee, indiferent de
caracterul acestora.
Art.3.- Este interzisă desfăcerea băuturilor alcoolice în locurile destinate
desfăşurării adunărilor publice, în imediata apropiere sau, când consideră necesar,
chiar în întreaga localitate, pe toată durata acestora.
Art.4.- Primaria este obligată să întreprindă orice alte măsuri legale de natură a
asigura caracterul paşnic şi civilizat al adunărilor publice.
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Art.5.- (1) Organizatorii adunărilor publice sunt obligaţi să înregistreze
declaraţiile de desfăşurare a adunărilor publice la unităţile de jandarmi competente
teritorial.
(2) Organizatorii adunărilor publice care urmează să se desfăşoare pe raza
comunei Gogosari, vor depune declaraţia scrisă la primărie, cu cel puţin 3 zile
înainte de data desfăşurării acestora, în care trebuie să menţioneze denumirea sub
care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora începerii şi durata
acţiunii, traseele de afluire şi defluire, numărul aproximativ al participanţilor,
persoanele împuternicite să asigure şi să răspundă de măsurile de organizare,
serviciile pe care le solicită din partea consiliului local, a poliţiei locale şi
jandarmeriei, potrivit modelului prezentat în anexa la Legea nr. 60/1991 privind
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată.
Art.6- Membrii comisiei vor urmări şi aduce la îndeplinire sarcinile ce le revin
conform prevederilor legale.
Art.7.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul
primăriei, prin grija secretarului delegat al comunei Gogoşari.
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