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HOTĂRÂRE
Nr.10 din 18.02.2020

privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice si
constituirea

Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice
in comuna Tămășeni, judetul Neamț

Consiliul Local al comunei Tămășeni,județul Neamț întrunit în ședință ordinară în data
de 18.02.2020
Avand in vedere:

-raportul viceprimarului comunei, inregistrat la nr. 968 din 12.02.2020, privind
necesitatea infiintarii unei comisii de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice și
stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice;

-referatul de aprobare al primarului comunei, inregistrat la nr.970 din 12.02.2020;
-avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
-prevederile art. 1, 2, 4, 5, 8 si 15 din Legea nr. 60/23.09.1991 privind organizarea si

desfasurarea adunarilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 61/27.09.1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor

norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d) si alin. (7), lit. g) și alin.(14),al art. 139 alin.1 si ale
art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr.57/2017 privind Codul Administrativ,
Adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

Art. 1 .Se aprobă constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a
adunarilor publice care se desfasoara pe raza comunei Tămășeni, judetul Neamț, in
urmatoarea componenta:
PRESEDINTE: LUCACI ȘTEFAN - primar;
MEMBRI: CĂLIMAN ALINA-CRISTINA – secretar general;

BUCĂTARU VASILICĂ IULIAN– Sef Post de Politie Tămășeni ;
Capitan STÂNGU FLORIN -IJJ Neamț;

Art.2(1)Organizatorii adunarilor publice sunt obligati sa inregistreze declaratiile de
desfasurare a adunarilor publice la unitatile de jandarmi competente teritorial,cu cel putin 48
ore inainte.

(2) Organizatorii adunarilor publice vor depune declaratia scrisa la primaria comunei
Tămășeni,judetul Neamț cu cel putin 3 zile inainte de desfasurarea acestora,in care trebuie sa
mentioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizator,scopul,locul,data inceperii si
durata actiunii,traseele de afluire si defluire,numarul aproximativ al participantilor,persoanele
imputernicite sa asigure si sa raspunda de masurile de organizare,serviciile pe care le solicita
din partea autoritatilor locale,a politiei ,a jandarmeriei,conform modelului prevazut in Anexa



la Legea nr. 60/1991,privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice,republicata,cu
modificările și completările ulterioare

Art.3. Sunt interzise adunarile publice prin care se urmareste:
1.Propagarea ideilor totalitare de natura fascista,comunista,rasista,sovina sau ale caror
organizatii terorist-diversioniste,defaimarea tarii si a natiunii,indemnul la ura nationala sau
religioasa,incitarea la discriminare,la violenta publica si la manifestari obscene,contrare
bunelor moravuri;
2.Organizarea unei lovituri de stat sau altei actiuni contrare sigurantei nationale;
3.Incalcarea ordinei ,sigurantei nationale sau moralitatii publice,a drepturilor si libertatilor
cetatenilor ori punerea in pericol a sanatatii acestora.

Art.4.(1)Pentru organizarea de adunări publice-mitinguri, demonstrații,
manifestații,competiții sportive,procesiuni și alte manifestări în spații publice deschise,ce
intră sub incidența Legii nr.60/1991,republicată se stabilesc următoarele locații:
-Satul Tămășeni:Parcul din fața Primăriei comunei Tămășeni,Căminul Cultural Tamaseni
-Satul Adjudeni:Terenul de sport

(2)Este interzisă organizarea și desfășurarea de adunări publice în :sediile unităților
de învătământ de pe raza comunei Tămășeni, sediul Primăriei com.Tămășeni precum și in
sediul și în imediata apropiere a dispensarelor medicale de pe raza comunei.

Art.5.Adunările publice organizate în conformitate cu dispozițiile Legii nr.60/1991 privind
organizarea și desfășurarea adunărilor publice,republicată,cu modificările și completările
ulterioare,se pot desfășura până cel târziu la orele 23.00.

Art.6 Orice alte prevederi ,care nu sunt cuprinse in prezenta hotărâre, se vor prelua in
functie de situatia de fapt din actele normative existente in acest sens.

Art.7.Prezenta hotărâre poate fi contestata de cei interesati, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art.8.Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri ,se abrogă prevederile HCL
nr.10/14.03.2019

Art.9.Prezenta hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului –judetul Neamț,Postului de
Politie Tămășeni,Inspectoratului de Jandarmi Judetean Neamț, si va fi adusa la cunostinta
publica prin publicare la sediul Primăriei com.Tămășeni precum și pe pagina de internet a
comunei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Contrasemnează pentru legalitate

DUMEA EMILIAN Secretar general,
Jr.CĂLIMAN ALINA-CRISTINA


