ROMANIA
JUDtrTUL HARGHITA
]I/IUN IC IPIU L G H EO R GH E N I
PRIMAR

DISPOZITIA nr.

3TT/2O2O

priuind tnchiderea circula{iei rutiere pe o por,tiune de drum public
din municipiul Gheorgheni C1tocazia orqanizarii si desfa5uraríi
euenimentului ,,Ceremonia religioasd - Ziua Domnului",
tn data 11 iunie 2020
Pimarul Municipiului Ghe org heni,
Avánd in vedere:
Avizul favorabil nr. 527227 l2O2O aJ Polifici Mr:nicipale Gheorgheni, Biroul
rutier, _ ínregistrat Ia Municipiul Gheorgheni cu nr.828I l2o2o;
Avizul favorabil nr. 799812O2O a Municipiului Gheorgheni, pentru mchiderea
circulaliei rutiere pe traseu: str. Márton Aron _ pta. Libertálii Ín data de 11
iunie 2O2O,intre orele 20:-21:00;
Avizul nr.7999 l2O2O al Comisiei de avizare a cererilor de organizarea
aclrrnárilor publice la nivelul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni,
constituitá prin H.C.L. nr. 136l2016 _ referitor la organizarea Ei clesÍá$Lrrarea
evenimentului ,,Ceremonia religioasá
Ziua Domnului'',
in data 11 iunie
2o2o, Íntre orele 20:_21:00, in zorra Pta. Libertálii din Gheorgheni;
Aclresa nr. 136 /2o2o a Parohiei Romano-Catolicá I. Szent l|tIíktÓs Romai
I(atolikus Plébánia dirr Gheorglreni, organizatot'ul everrirrrerrLului_ inregistratá
la Municipiul Gheorgheni cw nr.7998 l2O2O
Luánd in considerare prevederiIe:
Legii nr. 55 din 15 mai 2o2o, privind unele másuri pentru prevenirea 9i
combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19,
art.S, alin.(7) din O.U.G. nr. 19512OO2,privind circulafia pe drumurile publice,
republicatá, cu modiÍicárile Ei completárile ulterioare;
Legii nr.6l/1991 pentru sanclionarea faptelor de incálcare a unor norme de
convieluire sociaJá, a ordinii Ei liniEtii publice, republicatá (r3),
Legii nr.60 l 1991 privind organízarea qi desÍáqurarea adunárilor publice,
republic atá (r2);
Ordinul M.I. nr. ILI2I2OOO pentru aprobarea Normelor metodologice privind
condiliile de ínchidere a circulaliei 9i de instituire a restricliilor de circulalie in
vederea executárii de lucrári irl zon'a drumului public Ei/sau pentru protejarea
drumului
in temeiul prevederilor art. 155, alin. (1), lit. e), Si ale art. 196 alin. (1), lit.b), din
o.U.G. nr.57 l2oI9, privind Codul administrativ,, CU modiÍicarile Ei completárile
ulterioare,
D I S PU

NE:

Art.I. _ In data de 11 iunie 2o2o, intre orele 2o:oo-21:OO, se ínchide circulalia
rutierá in municipiul Gheorgheni
pe strada Márton Áron _ pia{a Libertálii,
cu ocazia
qi
organízarii
destágurárii evenimentului ,,Ceremonia religioasa _ Ziua Domnuluí,,.
Art.2 _ Serviciul public Poli|ia Localá din cadrul aparatului de specialitate al
primarului
Municipiului
Gheorgheni
este obligat sá diríjeze circulalia rutierá qi sá
semnalízeze corespunzátot
devierea traÍicuIui rutier cu indicatoare
de ocolire qi
trtterzicere a zonei inchise,
publicá
pe durata
respectiv
sá asigure
ordinea
evenimentului.

lT';;&

Art.3
Prevederile prezentet dispozifii Vor fi duse la indeplinire
de cátre:
Serviciul public Polilia Loca]á din cadrul aparatului
de specialitate al primarului
municipiului Gheorgheni.
Art.4 - Prezerlta dispozttte Se Comunicá:
a) Prcfcctului

Judc{ului

l{arghita,

public Poli{ia Localá Gheorgheni,
b) Eefului Serviciului
respectiv
Polilici M urricipa-le Gheorgheni,
c) Parohiei Romano-Catolicá
I. Szent Miklos Romai Katolikus Plébánia
din Gheorgheni,
organizatorul
evenimentului,
respectiv
Poliliei
Municipale Gheorgheni - prin grlja Eefului Serviciului public Politia
Localá Gheorgheni

Gheorgheni,

la d,ata d e
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PRIMAR,

iunie 2O2O

CONTRASEMNE AZA PENTRU LtrGALITATE
SECRETAR GtrNtrRAL AL MUNICIPIULUI
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