
 
 
 
 
 
 
 

 
Dispoziţia  

Nr. 40 din 04.03. 2014 
 

privind stabilirea Comisiei de avizare  a cererilor de organizare a adunarilor publice de pe raza 
comunei Dudeştii Noi 

 
Având în vedere adresa înregistrată cu nr. 3517/03.02.2014 a Inspectoratului de Jandarmi 

Judeţean Timiş,  
ţinând cont de prevederile art. 6-11 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurărea 

adunărilor publice, republicată,  
în temeiul prevederile art. 63, alin. (1), lit. a), alin. 2) şi art. 115 lit. a) din Legea administraţiei  

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   
 

primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie: 
 

Art. 1. - Se numeşte Comisia pentru avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pe 
raza comunei Dudeştii Noi în următoarea componenţă: 

a) preşedinte: viceprimar  Ion GOŞA; 
b) secretar: secretarul comunei Loredana-Adina-Mihaela LUCIU; 
c) membru: administratorul public al comunei Nicu-Viorel ONEŢ; 
d) membru: şeful Postului de poliţie Marius BÂRSAN. 

 Art. 2. - Primăria este obligată să intreprindă orice măsuri legale de natură a asigura caracterul 
paşnic şi civilizat al adunărilor publice. 
 Art. 3. - Este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice în locuri destinate desfaşurării adunărilor 
publice, în imediata apropiere sau când este necesar chiar în întreaga localitate. 

Art. 4. - Organizatorii adunărilor publice care urmează să se desfăşoare pe raza comunei 
Dudeştii Noi  vor depune o declaraţie scrisă la Primărie, cu cel putin 3 zile înainte de data desfaşurării 
acestora, în care trebuie să menţioneze denumirea sub care este cunoscut grupul organizatoric, scopul, 
locul, data, ora începerii şi durata acţiunii, traseele de afluire şi defluire, numărul aproximativ al 
participanţilor, persoanele împuternicite să asigure şi să răspunda de măsurile de organizare potrivit 
modelului prezentat  în anexă la Legea nr. 60/1991 privind organizarea  şi desfaşurărea  adunărilor 
publice. 

 Art. 5. - Prezenta se comunică: 
a)  prefectului  judeţului Timiş; 
b)  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "General Moise Groza" Timiş; 
c)  persoanelor nominalizate la art.1; 
d)  cetăţenilor comunei prin afişare. 

 
            PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
                                                                                                  Avizează pentru legalitate: 
                                                                                               SECRETARUL COMUNEI, 
                           Alin-Adrian NICA                                   Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL TIMIŞ 
 PR I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 


