
JUDETUL BIHOR 
PRIMARUL ORASULUI V ASCAU 

DI S P OZ I T I A Nr.98 

din 11.07.2017 

Avizat, 
SECRETAR 

Pop t/°• 
privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice ,pe raza 

ora~ului Va~cau, judetul Bihor 

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 4636 /11.07.2017 , intocmit de 
domnul Tulvan Eugen, avand functia de referent de specialitate 'in cadrul Compartimentului 
Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei ora~ului Va~cau ,prin care se 
arata necesitatea emiterii unei dispozitii ; 

In conformitate cu prevederile art. 5, 7,8,12 ~i artl5 din Legea nr. 60 I 1991 
privind organizarea ~i desfa~urarea adunarilor publice ,republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

In temeiul art. 63, alin. l ,lit.a ~i art. 68 din Legea nr. 215 I 2001 legea administratiei 
publice locale ,republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Primarul ora~ului Va~cau , 

DISPUNE 

Art. 1. Se constituie comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice 

pe raza ora~ului Va~cau, judetul Bihor, in urmatoarea componenta 

1. Porge Florin loan - primarul ora~ului Va~cau 

2. Pop Rodica -Silvia- secretarul ora~ului Va~cau 

3. ~eful Politiei Ora~ului Va~cau 

4. Capitan Miele Cristian - reprezentant Jandarmerie 

Art. 2. -(1 ). Organizarea · ~i desfa~urarea adunarilor pub lice sunt interzise 'in sediile unitatilor 

de invatamant de pe raza ora~ului Va~cau, in sediul sau imediata apropiere a dispensarului 

medical de pe raza ora~ului Va~cau. 

(2) Deasemeni este interzisa desfa~urarea simultana a doua sau mai multe adunari publice 

distincte ,'in acela~i loc sau pe acela~i trasee , indiferent de caracterul acestora. 

Art. 3. Este interzisa desfacerea bauturilor alcoolice 'in locurile destinate desfa~urarii 

adunarilor pub lice , in imediata apropiere sau, cand considera necesar chiar in intreaga localitate ,pe 

toata durata acestora. 

Art. 4. Primaria este obligata sa intreprinda orice alte masuri de natura a asigura caracterul 

pa~nic ~i civilizat al adunariilor publice. 

Art. 5. (1) Organizatorii adunarilor publice sunt obligati sa inregistreze declaratiile de 

desfa~urare a adunarilor publice la unitatile de jandarmi competente teritorial , cu eel putin 48 ore 

'inainte. 

(2) Organizatorii adunarilor publice care urmeaza sa desfa~oare pe raza ora~ului Va~cau, 

vor depune cerere scrisa la primarie cu eel putin 3 zile inainte de data desfa~urarii , in care sa se 

mentioneze denumirea grupului organizator , scopul , locul ,data , ora inceperii, durata actiunii, 



. 
traseele de afluire ~i defluire , numar aproximativ de participanti, persoane 1mputernicite sa asigure 

~i sa raspunda de masurile de organizare , serviciile pe care le solicita din partea consiliului local, 

Jandarmeriei ~i Politiei ,potrivit modelului prezentat 1n anexa la legea 60/1991 privind organizarea 

ti desfa~urarea adunarilor publice, republicata. 

Art. 6 Sunt interzise adunarile publice prin care se urmare~te : 

- Propagarea ideilor totalitare de natura fascista, comunista ,rasista , sovina sau ale 

caror organizatii terorist ----diversioniste, defaimarea tarii ~i a natiunii , indemnul la ura nationala sau 

religioasa , incitarea la discriminare , la violenta publica ~i la manifestari obscene , contrare bunelor 

moravuri . 

- Organizarea unei lovituri de stat sau altei actiuni contrare sigurantei nationale ; 

- incalcarea ordinei , sigurantei nationale sau moralitatii publice , a drepturilor ~i 

libertatilor cetatenilor ori punerea in pericol a sanatatii acestora. 

Art. 7 . Adunarile publice organizate tn conformitate cu dispozitiile Legii 60?1991 privind 

organizarea ~i desfa~urarea adunarilor publice , republicata , cu modificarile ~i completarile 

ulterioare , se pot desfa~ura pana eel tarziu la orele 23,00. 

Art. 8. Orice alte prevederi ,care nu sunt cuprinse 1n prezenta dispozitie , se vor prelua in 

functie de situatia de fapt din actele normative existente in acest sens. 

Art. 9 .Prezenta dispozitie poate ft contrstata de cei interesati ,potrivit Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004. 

Art. 10.Membrii comisiei vor urmari ~i aduce la indeplinire sarcinile ce le revin conform 

prevederilor legale. 

Art. 11. Prezenta dispozitie se comumca : 

Red.PR,Ex. l 0 

- Institutiei Prefectului Judetului Bihor 
- Primarul Orasului Va~cau 
- Inspectoratul Judetean de Jandarmi Bihor 
- Politia ora~ului Va~cau 
- Compartimentului Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului 
- Membrilor comisiei 

- Prin afi~are 
- La dosar. 

PRIMAR 
Ing. Ee. Flor~ Porge 


