
POLIȚIA LOCALA SLOBOZIA

Una dintre acțiunile marcante,  organizate cu ocazia Serbărilor Municipiului 
Slobozia, este  Parada dansului și portului popular de vineri, 26 mai 2017, la care 
participă delegații folclorice din mai multe țări. Aceasta  se desfășoară pe un traseu 
care leaga Stadionul 1Mai  din municipiul nostru, de platoul din zona bazinului de 
innot, de pe  str.  Polivalentă,  unde  este amenajată scena și unde au loc 
majoritatea manifestărilor ocazionate de acest eveniment. 

Având în vedere nevoia de spațiu corespunzător pentru deplasarea  paradei 
pe întreg traseul b-dul. M. Basarab – b-dul. Cosminului – b-dul. Unirii – str. 
Ardealului – str. Ialomiței, este necesar ca  anumite zone, și anume  b-dul. 
Cosminului ( de la Tribunal,  pe sensul de mers spre Piața Unirii ), str. Ardealului și
str.  Ialomiței ( pe sensul de mers dinspre b-dul. M. Basarab spre  str. Sporturilor )  
să fie degajate  de autovehiculele parcate la bordură. Ca urmare, adresăm tuturor 
deținătorilor acestor autovehicule, rugămintea de a avea în vedere ca, pentru  data 
de 26 mai, să își asigure alt spațiu de parcare, așa încât respectivele artere rutiere să
fie libere în totalitate. 

Acționând în temeiul legii și pentru informarea corectă a participanților la 
trafic,  Poliția Locală Slobozia va instala indicatoare rutiere pe tot acest traseu, așa 
cum au fost ele avizate de către Poliția Rutieră a municipiului Slobozia și totodată, 
le aduce la cunoștință  faptul că  în zona str. M. Sadoveanu, în mod similar anilor 
precedenți, circulația rutieră este resistematizată pentru  intervalul 25 – 28 mai 
2017, deasemenea, cu avizul Poliției Rutiere, fapt ce impune o sporire a atenției în 
special, din partea conducătorilor auto. 

Totodată, cu intenția de a asigura siguranța tuturor celor care doresc să 
participe la manifestările ocazionate de  sărbătorirea Zilei Municipiului Slobozia, 
vom lua toate măsurile necesare pe raza  localității și, în special, pe platoul  care 
sunt amplasate spațiile comerciale și  cele de agrement și divertisment de pe st. 
Polivalentă. În plus, având în vedere afluxul foarte mare de participanți, adresăm 
tuturor părinților, rugămintea de a nu lăsa nesupravegheați copiii cu vârste sub 14 
ani în această zonă aglomerată.




