
 

 

ROAMNIA  
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII  DE  SUS 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr. 27/2014 
privind  stabilirea locurilor de desfasurare  a  adunarilor publice  la nivelul  

Comunei Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui 
 

Având în vedere:  
- expunerea  de  motive   a  primarului  comunei prin care propune locurile de 

desfasurare  a  adunarilor publice  la nivelul  Comunei Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui ;  
- raportul comparimentului de specialitate din cadrulaparatului de specialitate al 

primarului comunei;  
-raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru  administraţia publică 

locală, juridică, cultură, tineret şi sport, protecţie şi asistenţă socială şi petiţii; 
În conformitate cu prevederile:  
a)  art. 121 alin. (1) și alin. (2)  din Constituția României, republicată; 
b) art. 24 lit. d) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
c) art. 1, art. 2, art. 3, art. 7 si 8  din Legea nr. 60/1991  privind organizarea si 

desfasurarea adunarilor publice, republicata în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;  

d)  art. 36, alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, pct. 7 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

realizând publicarea anuntului privind  stabilirea locurilor de desfasurare  a  
adunarilor publice  la nivelul Comunei Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui, în contextul 
prevederilor art. 6 din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 12/2014 în Registrul special pentru 
evidenţa anunţurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la 
ședințele publice ale Consiliului Local și care a făcut obiectul afisarii la sediul  Primăriei, 
în spațiul accesibil publicului;  

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, (r) cu modificările şi completările ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Muntenii  de Sus,  judetu; Vaslui ;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art. 1. – Se  aproba  locatiile  de desfasurare  a  adunarilor publice  la nivelul 
Comunei Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui, dupa cum urmeaza: 

a) sediul Caminului Cultural  Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui; 
b) Baza sportiva Muntenii  de Sus, judetul  Vaslui. 

Art. 2. –Primarul  comunei poate stabili prin dispozitie alte locuri de desfasurare 
pentru manifestari cultural-artistice, sportive, religioase, educationale, comemorative, 
cele ocazionate de vizite oficiale. 



 

 

Art. 3. –Se constituie comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 
publice la nivelul comunei, formată din: primar, secretar comuna si seful Postului  de 
Politie Muntenii  de Sus. 

Art. 4.  – Se aproba Masurile privind  solutionarea cererilor de organizare a  
adunarilor publice conform  anexei  care  face parte integranta a prezentei hotarari. 

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus, 
Prefectului judeţului Vaslui, Postului de Politie Muntenii de Sus şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afisare la sediu precum si prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.munteniidesus.ro/webmail.          
      Muntenii  de Sus,    31 martie 2014 
 

PRESEDINTE  DE SEDINTA              

                          MONICA  BURGHELEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemneaza: 
       NECHITA  MANOLI         SECRETARUL COMUNEI, 

        (cu exercitare temporara de atributii), 

http://www.munteniidesus.ro/webmail�


 

 

 
 
 
 
 
 
 
           Anexa 

M A S U R I  
privind solutionarea cererilor de organizare a  adunarilor publice la nivelul comunei 

Muntenii de Sus 
 

Libertatea cetăţenilor de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza 
mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi orice alte întruniri şi de a participa la acestea este 
garantată prin lege. Asemenea activităţi se pot realiza numai paşnic şi fără niciun fel de arme.                                  
 Pentru competiţiile sportive internaţionale, precum şi pentru manifestările sportive 
internaţionale, declararea prealabilă este obligatorie, indiferent de locul de desfăşurare a acestora.  
 Adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor 
şi a mediului ambiant, fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în 
comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, 
cultură şi sănătate, a unităţilor economice ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în 
primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile 
acestora ori ale domeniului public, şi nu pot fi continuate după ora 23,00, caz în care intră sub incidenţa 
dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată.        
  Primarul comunei, unităţile de jandarmi competente teritorial şi poliţia locală sunt obligate să 
asigure condiţiile necesare în vederea desfăşurării normale a adunărilor publice, iar organizatorii au 
obligaţia să întreprindă acţiunile ce se impun pentru ca acestea să se desfăşoare în conditii normale. 
 Pentru organizarea adunărilor publice solicitanţii se vor adresa, în scris, primarului unităţii 
administrativ - teritoriale Muntenii  de  Sus.          
  Organizatorii adunărilor publice vor depune declaraţie scrisă la Primaria comunei Muntenii  de  
Sus 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 prevazut in Legea nr. 61/1991.    
 Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul UAT Muntenii  de  
Sus este formată din primar, secretarul comunei si seful Postului  de Politie Muntenii  de  Sus.   
  În cazuri justificate, cu acordul organizatorilor, comisiile de avizare pot să modifice unele 
elemente cuprinse în declaraţia prealabilă a acestora.      
 Sunt interzise adunările publice prin care se urmăreşte:      
 a) propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, şovină sau ale oricăror 
organizaţii terorist - diversioniste, defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la ură naţională sau religioasă, 
incitarea la discriminare, la violenţă publică şi la manifestări obscene, contrare bunelor moravuri; 
 b) organizarea unei lovituri de stat sau altei acţiuni contrare siguranţei naţionale;  
 c) încălcarea ordinii, siguranţei sau moralităţii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ori 
punerea în pericol a sănătăţii acestora.          



 

 

  Primarul comunei, la propunerea comisiei de avizare, poate interzice organizarea adunărilor 
publice atunci când:            
 a) deţine date de la organele specializate, din care rezultă că desfăşurarea acestora ar duce la 
încălcarea prevederilor legale;          
 b) în perioada, locul şi pe traseele unde acestea ar urma să se desfăşoare se execută lucrări 
edilitar - gospodăreşti de amploare.           
  În termen de două zile primarul este obligat să comunice organizatorilor dispozitia de 
interzicere, care poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare.         
  Dispozitia prin care se interzice desfăşurarea adunării publice se comunică în scris 
organizatorului, cu arătarea motivelor care au determinat-o, în termen de 48 de ore de la primirea 
declaraţiei scrise. 


