
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA 

Oficiul Administrație Publică Locală 

E mail: contact@primariatulcea.ro 

DOCUMENTE NECESARE EMITERII DECIZIEI PRIVIND ADUNĂRILE PUBLICE 
(manifestări cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, mitinguri, demonstrații etc.) 

Documentul Instrucțiuni completare 
- Cerere tip Se completează de solicitant (Anexa 1) 

- Copie după statut /act constitutiv organizator Se depune în copie, dacă este cazul 

- Schiță de amplasament Se depune în copie, dacă este cazul 

- Acordul proprietarului privind folosirea domeniului  

public (Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu – 

str. Plugarilor nr. 2, Complex Plugari/Consiliul Județean 

Tulcea/ CFR etc.) Se depune în copie 

- Programul detaliat al evenimentului  

- Alte documente După caz: 

- aviz DSP/DSVSA pentru activitățile ce 

presupun alimentație publică; 

- aviz Poliție Rutieră pentru activități ce 

presupun întreruperea circulației/închiderea 

unor artere etc.; 

- aviz ISU (ex. foc de artificii, acțiuni cu 

lampioane, activități cu foc etc.) 

- Documentele se pot depune și pe adresa de e-mail : contact@primariatulcea.ro 

- Organizatorii adunărilor publice vor depune cererea tip (Anexa 1) la Primăria Municipiului Tulcea 

(însoțită de documentele menționate în tabelul de mai sus), cu cel puțin 3 zile înainte de data desfășurării 

acestora, cu mențiunea că ziua de depunere a cererii și ziua de desfășurare a evenimentului nu intră la 

calcul. 

- Organizatorul /reprezentantul organizatorului să fie persoană majoră. 

- Decizia prin care se interzice desfășurarea adunării publice se comunică ,în scris, organizatorului, cu 

indicarea motivelor care au determinat-o. Termenul de comunicare este de 48 de ore de la primirea declaraţiei 

scrise. 

- Prezentele precizări se completează cu dispozițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 

adunărilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

mailto:contact@primariatulcea.ro


ANEXA 1 

DENUMIREA ORGANIZATORULUI ........................................................................................................................  

Sediul/Adresa organizatorului ............................................................................................................................  

Titlul evenimentului/acțiunii: ..........................................................................................................................  

CĂTRE, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA 

Vă facem cunoscut că în ziua de .................................................. , luna ................................ , anul ................... , între 

orele .................... și ................... , în localitatea TULCEA, județul TULCEA, locul ......................................................... , 

se va desfășura o adunare publică organizată de către noi. La adunare vor participa aproximativ persoane. 

Traseele de acces spre locul adunării, precum și cele de dispersare vor 

fi:.............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

Scopul adunării publice îl constituie manifestarea (aprobării, adeziunii sau protestului), în legătură 

cu.............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Vă asigurăm că adunarea se va desfășura în mod pașnic și civilizat. 

 

Din partea noastră sunt împuterniciți să asigure și să răspundă de măsurile privind buna organizare a adunării, astfel încât 

aceasta să se desfășoare în condiții pașnice, civilizate și să nu degenereze în acte de violență, următoarele persoane: 

1 .......................................................................... * 

2 .......................................................................... * 

3 .......................................................................... * 
*) Se vor indica numele, prenumele, alte date de identificare ale persoanelor împuternicite să răspundă de organizare. 

 

Personalul desemnat de către noi să execute măsuri de ordine pe parcursul desfășurării adunării și pe trasee va purta 

următorul însemn distinctiv ....................................................................................................................................  

în sprijinul bunei desfășurări a adunării, vom solicita din partea primăriei și a organelor de poliție luarea următoarelor 

măsuri ................................................................................................................................................................................  

Persoană de contact: 

Nume și funcție în cadrul organizației ..............................................................................................................................  

Telefon ............................................................... , e mail ................................................................................................  

Data și semnătura organizatorului .....................................................................................................................................  

 

Primăria Municipiului Tulcea vă prelucrează datele cu caracter personal în temeiul Legii 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor 

publice în vederea soluționării cererii Dumneavoastră. 

Totodată. datele și documentele solicitate prin intermediul acestui formular vor fi transmise Comisiei de Avizare a Adunărilor Publice, precum și 

Politiei Municipiului Tulcea. Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea. Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Tulcea, Direcției de 

Politie Locală al Municipiului Tulcea. Direcției de întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea. Direcției Sevicii Publice Tulcea (după caz). 

în vederea exercitării drepturilor prevăzute de Regulamentul General privind Proiecția Datilor sau pentru orice informație suplimentară legată 

de prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. la adresa de e- mail: respon 

sabil.pdcp@primariatulcea. ro. 


