
 

 

D I S P O Z I Ţ I A   NR. 627 

privind restricționarea temporară și parțială a circulației rutiere în municipiul Mangalia, în data de 

21.05.2022, pe str. Lavrion (Cordonul Saturn-Venus) și pe str. Oituz (DJ 391), pentru desfășurarea 

evenimentului ''TURUL CICLIST CELCO – MAREA NEAGRĂ'' 
 

 Primarul Municipiului Mangalia, RADU CRISTIAN, 

  Având în vedere: 

• Referatul Serviciului Dezvoltare, Promovare Turistică și Organizare Evenimente din cadrul 

Direcției Turism şi Mediul de Afaceri, înregistrat cu nr. 36404 din data de 20.05.2022; 

• Avizul Poliției Municipiului Constanța – Serviciul Rutier nr. 475167/18.05.2022 înregistrat la 

sediul Primăriei Municipiului Mangalia cu nr.36380 din data de 20.05.2022; 

• Procesul – Verbal al ședinței Comisiei de avizare a adunărilor publice nr.35000/17.05.2022; 

• Prevederile art.4 alin.(1) din  Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr. 195/2002, aprobat prin H.G. 

nr.1391/2006, ale art.5 alin.(7) din O.U.G. nr.195/2002, precum și ale O.G. nr. 43/1997 privind circulația pe 

drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Prevederile Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 

socială, a ordinii şi liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare; 

  

 În temeiul art.155 alin.(1) lit.e), 196 alin.(1) lit.b), art.198 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

DISPUN: 

 

Art.1 Restricționarea temporară și parțială a circulației rutiere în municipiul Mangalia, în data de 

21.05.2022, pentru desfășurarea evenimentului ''TURUL CICLIST CELCO – MAREA NEAGRĂ'', pe 

traseul stabilit de organizator, după cum urmează: 
 

 - între orele 08:30 – 12:30, pe str. Lavrion (Cordonul Saturn – Venus) pe ambele sensuri de mers, 

de la intersecția str. Lavrion cu str. Greenport până la sensul giratoriu din stațiunea Venus, cu menținerea 

restricției doar pe banda a doua de circulație din jurul sensului; 

 - între orele 14:00 – 17:30, pe str. Oituz (DJ 391) pe ambele sensuri de mers, de la intersecția cu 

str.Maramureșului, până la intersecția cu str. Dobrogei, 

 

 conform Avizului emis de Politia Municipiului Constanța – Serviciul Rutier nr. 475167 din 18.05.2022 

înregistrat la sediul Primăriei Municipiului Mangalia cu nr. 36380 din data de 20.05.2022. 

                                            

Art. 2  Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta dispoziție Direcției Turism 

și Mediul de Afaceri în vederea comunicării către Asociația ''Clubul de Ciclism BikeRehab'', Poliția 

Municipiului Mangalia – Biroul Rutier, Direcția Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice Mangalia, 

Direcția Poliția Locală, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Instituției Prefectului Județului Constanța 

pentru control şi verificarea legalității. 

 

DATA: 20.05.2022                                         

 

                              

PRIMARUL MUNICIPIULUI MANGALIA, 

 RADU CRISTIAN  

Contrasemnează, 

Secretar General Municipiu, 

Ciocănel Andreea 


