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DISPOZIŢIA NR. 161 
DIN 21.03.2020 
 

 

Privind convocarea ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență 

în data de 21.03.2020 

 

Având în vedere: 

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 9471/21.03.2020; 

Prevederile art. 24 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al 

Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

În conformitate cu art. 10 și art. 11 lit. a) din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea 

comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Prevederile Constituției României; 

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 11/17.03.2020 

pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4 

alin. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării 

de urgență pe teritoriul României;  

Prevederile art. 3 și art. 10 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul 

stării de urgență, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 453/2004, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța Militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc 

aglomerări de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri; 

Prevederile art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE: 

 

Art. 1 Interzicerea picnicurilor, grătarelor, petrecerilor la iarbă verde, întrunirilor, 

adunărilor publice, evenimentelor festive, pescuitului și altora asemenea pe domeniul 

public al localității Mogoșoaia, în pădurile de pe raza Comunei, pe terenurile 

neîmprejmuite, pe zonele de protecție de pe marginea lacurilor pe durata stării de 

urgență.   

Art. 2 Completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii C.L.S.U. Mogoșoaia nr. 4/13.03.2020 cu două 

persoane. 

Art. 3 Prezenta dispoziție se comunică prin grija Secretarului General potrivit prevederilor 

art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 
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Paul Mihai Nicu Precup 

Contrasemnează, 
Secretar General, 
Roxana Cristina Bute 

 


