
DISPOZIȚIA 

nr. 2589 din 24.11.2022 

privind închiderea circulației rutiere pe perioada ceremoniei publice care va 
avea loc cu ocazia ”Zilei Naționale a României”, în data de 1 decembrie 2022 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 

Art.155 alin.1 lit.”e” precum și art.243 alin.1 lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

Ținând cont de: 

Referatul Compartimentului comunicare, promovare Imagine nr.116454/23.11.2022, din 
care rezultă necesitatea emiterii unei dispoziții privind închiderea circulației rutiere pe 
perioada desfășurării ceremoniei publice care va avea loc cu ocazia ”Zilei Naționale a 
României” în data de 1 decembrie 2022, 

Luând act de: 

Avizul favorabil al Comisiei de avizare nr.116155/22.11.2022, 

 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI DEVA 

emite următoarea dispoziție: 

Art.1. - Pentru buna desfăşurare a activităților se va închide traficul rutier în data de 1 
decembrie 2022, între orele 11:30 – 13:30, pe Bulevardul Decebal - zona Opera, pe 
tronsonul cuprins între intersecția cu strada Mihail Kogălniceanu și Bulevardul Iuliu 
Maniu din municipiul Deva. 



Art.2. - Începând din data de 01.12.2022, ora 06:00 până la încheierea manifestației 
publice nu se va permite oprirea, staționarea și circulația autovehiculelor pe tronsonul 
de drum mai sus amintit. 

Art.3. - Semafoarele existente pe Bulevardul Decebal din zona de desfășurare a 
ceremoniei publice, cât și pe străzile adiacente, vor funcționa pe culoarea galben 
intermitent. 

Art.4. - Totodată se interzice accesul autovehiculelor în zona de desfășurare dinspre 
străzile adiacente Bulevardului Decebal.   

Art.5. - Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.6. - Prezenta dispoziţie se comunică: 

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

-Compartimentului administraţie publică locală; 

-Poliţiei Municipiului Deva - Biroul rutier; 

-Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Decebal” Hunedoara; 

-Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Iancu de Hunedoara”; 

-Direcției Poliţia Locală Deva; 

-Compartimentului comunicare, promovare imagine; 

-Afişare pe site-ul Primăriei. 
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