ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
U.A.T. COMUNA FRECĂŢEI
PRIMAR
DISPOZIȚIA NR. 144
privind aprobarea desfășurării manifestării automobilistice Danube Delta Rally 2017 - Raliul
Deltei Dunării, ce va avea loc în data de 30.06. 2017 și 01.07.2017 în localitatea Telița
Ec. Naiman Marian, primarul Comunei Frecăței, județul Tulcea;
Având în vedere prevederile:
- Procesul verbal nr. 4853 încheiat la data de 28.06.2017, la sediul Consiliului Local
Frecăței de către Comisia de avizare;
- adresa nr. 2916357/26.06.2017 a Inspectoratului de Jandarmi Judetean „ Maresal
Alexandru Averescu”, Tulcea, inregistrata la Primaria Comunei Frecatei sub nr.
4871/28.06.2017;
Ținând cont de:
- prevederile Legii nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea
adunărilor publice, republicată;
- prevederile Legii nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
În temeiul art.63 alin.(1), art.68 alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.a din Legea nr.215/2001 a
administrației publice locale, republicată, modificată și completată ulterior,

D I S P U N:
1. Se autorizează favorabil desfășurarea manifestării sportive Danube Delta Rally – ediția a
XVIII-a, în data de 30.06.2017, în intervalul orar 13:45 – 18:30 și în data de 01.07.2017, în
intervalul orar 08:45 – 16:00, pe raza localității Telița, județul Tulcea.
2. Organizatorul va asigură prezența, în data și intervalul orar al manifestării sportive, în
imediata apropiere a acesteia, a unei ambulanțe pentru acordarea asistenței medicale de
primă urgență și transportul rapid al unor eventuale victime / răniți la cea mai apropiată
unitate spitalicească.
3. Se interzice desfacerea și comercializarea de băuturi alcoolice la locul evenimentului, în
Comuna Frecăței, în data de 30.06.2017, în intervalul orar 14:00 – 19:00 și în data de
01.07.2017, în intervalul orar 09:00 – 19:00.
4. Prezenta dispoziție va fi comunicată la Inspectoratul de Jandarmi Județean Tulcea, la
Postul de Poliție Frecăței, precum și Instituția Prefectului – Județul Tulcea.
5. Dispoziția poate fi contestată conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind conteciosul
administrativ.
Emisă astăzi 28.06.2017
Primar,

Vizat pentru

legalitate
Ec.Naiman Marian
Cosmin

SECRETAR,
Cergău George-

