
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA UNGURIU 

-PRIMAR- 

  
DISPOZIŢIE 

privind înfiinţarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de la 
nivelul comunei Unguriu, judeţul Buzău 

  
 

  Primarul comunei Unguriu , judeţul Buzău , 
  Având în vedere : 
- prevederile art. 5 , 7 , 8 din Legea nr. 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea 

adunărilor publice , republicată , actualizată ; 
- adresa Inspectoratului de Jandarmi judetean Buzau nr. 1706005/2016 ; 
- referatul secretarului comunei Unguriu, înregistrat sub nr. 2268 / 2016 , 

 
  În temeiul art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. “a” din Legea nr. 215/2001 , privind 

administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare , 

DISPUNE : 
 

Art.1. Se înfiinţează comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de la 

nivelul comunei Unguriu , judeţul Buzău , în următoarea componenţă :  
Primar comuna Unguriu – Tirizică Gheorghiţă  

Secretar comuna Unguriu – Marin Adrian Vasile  
Post Poliţie comuna Unguriu – Popa Vasile 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău -  lt. col. Hoater Dumitru , plt.adj Zamfir Dănuţ  

Art.2.-(1)Organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice sunt interzise în imediata 
apropiere a : 
-Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca - Secţia Ojasca ; 

- UM 1242 şi 5075 Unguriu ;  
- Haltelor CFR Unguriu şi Ojasca . 

(2)Este interzisă desfăşurarea simultană a două sau mai multe adunări publice distincte, în 
acelaşi loc sau pe aceleaşi trasee, indiferent de caracterul acestora.  
Art.3.Organizatorii adunărilor publice care urmează să se desfăşoare pe raza comunei 

Unguriu, vor depune la Primăria Unguriu,cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării 
acestora, o declaraţie scrisă, potrivit modelului prezentat în anexa la Legea nr. 60/1991 

privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată.  
Art.4. Prezenta dispoziţie poate fi atacată de persoanele nemulţumite la Tribunalul Buzău, 
în termen de 30 de zile de la comunicare , potrivit prevederilor legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, actualizată . 
Art.5. Secretarul comunei Unguriu va comunica prezenta dispoziţie autorităţilor şi 
persoanelor fizice şi juridice interesate . 

PRIMARUL COMUNEI UNGURIU  , 
Ing. Tirizică Gheorghiţă 

 
 

 
 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL COMUNEI UNGURIU, 
Jr. Marin Adrian Vasile 

Unguriu , 20.04.2016 
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