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PRIMARUL COMUNEI VALEA CHIOARULUI, JUDEȚUL MARAMUREȘ 
 

DISPOZITIA Nr. 51/ 2023 

         DIN 09.02.2023 

 

 Privind “ stabilirea comisiei de avizare a cererilor de organizare respectiv, 

nominalizarea locurilor utilizate pentru desfasurarea adunarilor publice de la 

nivelul comunei Valea Chioarului, judetul Maramures” 

 

 Primarul comunei Valea Chioarului, județul Maramureș; 

Carta Europeana a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Constituția României - art.(120) si art. (121) ; 

 Adresa Inspectoratului de Jandarmi Județean “PINTEA 

VITEZUL”Maramureș, nr. 3221723 din 06.02.2023, înregistratî la  comuna Valea 

Chioarului, județul Maramureș cu nr. 575 / 07.02.2023. 

 Prevederile art.5, art.7, art.8, art.12 si art.15 din Legea nr.60/1991, privind 

organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul art. 196 alin.(1) lit.(b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

PRIMARUL COMUNEI VALEA CHIOARULUI, JUDEȚUL MARAMUREȘ , 

emite prezenta DISPOZIȚIE: 

 

 Art.1. Se constituie comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 

publice de pe raza comunei Valea Chioarului, județul Maramureș, în următoarea 

componență: 

1. Burde Ioan Sorin – primarul comunei Valea Chioarului; 

2. Munteanu Mirela Eufinia–secretarul general al comunei Valea Chioarului; 

3. Cazacu Bogdan   -  Șef  Post Politie  Comunală Valea Chioarului. 

Art.2. (1) Organizatorii adunărilor  publice  sunt obligați să înregistreze 

declarațiile de desfășurare a adunărilor publice la Unitățile de Jandarmi competente 

teritorial, cu cel putin 48 ore înainte. 

(2) Organizatorii adunărilor publice vor depune declarația scrisă la Primaria 

comunei Valea Chioarului, judetul Maramureș cu cel putin 3 zile înainte de data 

desfășurării acestora, în care trebuie să menționeze denumirea sub care este 

cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora  începerii și durata acțiunii, 

traseele de afluire si defluire, numarul aproximativ al participantilor, persoanele 

împuternicite să asigure și să răspundă de măsurile de organizare, serviciile pe care  

 

 

http://www.valeachioarului.ro/


 

le solicită din partea consiliului local, a politiei locale, a jandarmeriei, conform 

modelului prevazut in Anexa la Legea nr.60/1991, privind organizarea și 

desfășurarea adunărilor publice, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 

(3) Să stabilească persoanele responsabile pentru conducerea adunărilor 

publice; 

(4) Să asigure un dispozitiv propriu de ordine format din personal purtând 

însemne distinctive, stabilite împreună cu comandantul unității de jandarmi care 

asigură măsurile de ordine publică; 

(5) Să delimiteze spațiul de desfășurare a adunărilor publice prin semne 

distinctive și vizibile, iar când acestea se desfășoară în deplasare, să ia măsuri 

pentru limitarea spațiului de circulație ocupat; 

(6) Să achite anticipat, pe bază de deviz și factură, contravaloarea serviciilor 

și a amenajărilor solicitate Primăriei pentru desfășurarea normală a adunărilor 

publice; 

 (7) Să stabilească traseele de afluire și defluire a participanților și să ia măsuri 

ca ocuparea spațiilor destinate adunărilor publice să aibă loc cu puțin timp înainte 

de ora începerii activităților, iar părăsirea lor să se facă imediat după ora limită 

stabilită 

 (8) Să ia măsuri pentru interzicerea participării la adunările publice a 

persoanelor care au asupra lor băuturi alcoolice sau care se află sub influența 

acestora; 

 (9) Să ia măsuri pentru îndepărtarea participanților care, prin modul de 

manifestare, tulbură ordinea și liniștea publică, iar când aceștia nu se supun, să îi 

semnaleze organelor de poliție; 

 (10) Să întrerupă imediat adunarea publică atunci când constată că au 

intervenit fapte de natura celor prevăzute la alin.(9), după restabilirea ordinii 

adunarea publică poate continua în limita timpului initial aprobat; 

 (11) Să interzică participarea la adunările publice a persoanelor care au 

asupra lor arme de orice fel, materiale explosive sau incendiare, substanțe iritant-

lacrimogene sau cu efect paralizant, dispositive pentru șocuri electrice ori alte 

obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării 

normale a acestora.  

 Art.3.  Sunt interzise adunările publice prin care se urmarește: 

(1)Propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, sovină 

sau ale căror organizații terorist-diversioniste, defăimarea țării și a națiunii, 

îndemnul la ura națională sau religioasă, incitarea la discriminare, la violență 

publică și la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri; 

(2)Organizarea unei lovituri de stat sau altei acțiuni contrare siguranței 

Naționale; 

(3)Încălcarea ordinei , siguranței naționale sau moralității publice, a 

drepturilor și libertăților cetățenilor ori punerea în pericol a sănătătții acestora. 

 Art.4. (1) Pentru organizarea de adunări publice, mitinguri, demonstrații, 

manifestații, procesiuni și alte manifestării în spații publice deschise , ce intră sub 

incidența Legii nr.60/1991, republicată se stabilesc următoarele locații: 

 



 

- In localitatea Valea Chioarului – Caminul Cultural; 

- In localitatea Curtuiusu Mare – Caminul Cultural; 

- In localitatea Durusa – Caminul Cultural; 

- In localitate Mesteacan – Caminul Cultural; 

- In loclitatea Varai – Caminul Cultural. 

(2) Este interzisă organizarea și desfășurarea de adunări publice în: sediile 

unităților  de învățământ de pe raza comunei Valea Chioarului, sediul Primariei 

comunei Valea Chioarului precum și în sediul și în imediata apropiere a 

dispensarului uman și veterinar din comuna și în orice alte locuri care nu sunt 

cuprinse în prezenta Dispozitie. 

 (3) Este interzisă desfășurarea simultană a două sau mai multe adunări 

publice distincte, în același loc sau pe aceleași trasee, indiferent de caracterul 

acestora. 

 Art. 5. Primarul are următoarele  obligații: 

(1) Să asigure contra cost, serviciile și amenajările tehnice solicitate în 

vederea desfășurării normale a adunărilor publice; 

(2) Să interzică desfacerea băuturilor alcoolice în locurile destinate 

desfășurării adunărilor publice, în imediata apropiere, cînd consideră necesar, chiar 

în întreaga localitate, pe toată durata acestora, cu excepția spațiilor în care sunt 

organizate evenimente pentru celebrarea revelionului, zilelor unităților administrativ 

teritoriale, ale categoriilor socioprofesionale sau pentru promovarea unor produse 

alimentare sau nealimentare, precum și a perimetrelor special amenajate și 

delimitate unde se desfășoară manifestări cultural-artistice cu acces controlat; 

(3) Să întreprindă orice alte măsuri legate de natura a asigura caracterul 

pașnic și civilizat al adunărilor publice; 

(4) Să restitue sumele avansate potrivit art.2 alin.(6), dacă adunarea publică a 

fost interzisă din alte motive decât cele prevăzute la art.3 sau care nu sunt 

imputabile organizatorilor 

 Art.6. Adunarile publice organizate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 

nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, se pot desfasura pana cel tarziu la orele 2200. 

 Art.7. Orice alte prevederi, care nu sunt cuprinse în prezenta dispoziție, se vor 

prelua în funcție de situația de fapt din actele normative existente în acest sens. 

 Art.8. Cu data prezentei,  dispoziția primarului nr. 74 din 09.05.2016, își 

încetează aplicabilitatea. 

 Art.9. Prezenta Dispozitie se comunica la: 

- Institutia Prefectului – Judetul Maramures; 

- Postului de Politie Valea Chioarului; 

- Inspectoratului de Jandarmi Judetean “PINTEA VITEAZUL” Maramures; 

- Membrilor comisiei. 

- Afisare la sediul Primariei si publicare pe pagina de internet a comunei. 

 

 

  PRIMAR                                              CONTRASEMNEAZĂ 

    Ioan Sorin BURDE                                  Secretar General al comunei 

              Eufinia Mirela MUNTEANU 


