
 

Ploiești, 24 iunie 2016 

 

C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă  

 

 Primăria Municipiului Ploiești face cunoscut tuturor cetățenilor 

că în data de 25.06.2016, între orele 10.00-13.00 are loc acțiunea 

“Concurs de cross AFI SUMMER RUN”, organizată de S.C. 

Veroskip Trading S.R.L., aprobată prin hotărârea nr. 5/25.05.2016 a 

Comisiei Municipale de Transport si Siguranța Circulației. 

 Traseul concursului de cross va fi: AFI Palace Ploiești – str. 

Calomfirescu – str. Ion Creangă – str. Alexandru Vlahuță – str. Mihai 

Bravu – str. Gh. Lazăr – Bulevardul Independenței – Gara Sud. 

Străzile menționate, precum și intersecțiile aferente vor fi închise 

circulației rutiere. 

 Din această cauză, transportul rutier și transportul local vor 

înregistra modificări de parcurs, supravegheate de organele de 

Poliție Rutieră și de cele ale Poliției Locale. 

 S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești anunță 

următoarele : 

 - în intervalul 10.00-13.00, liniile 1, 2, 30, 32, 44 si 202 vor 

circula pe strada Bobâlna, în ambele sensuri de deplasare, între 

Centru și Gara de Sud. Astfel, se vor executa opriri la sensul dinspre 

Sud spre Centru, în dreptul imobilelor cu nr. 21 si 71  de pe strada 

Bobâlna; 



 - în intervalul 10.00-13.00, traseul 104 va circula doar între 

UZTEL și FERO, fără să mai ajungă în zona Armoniei; 

 - în intervalul 1,00-10.00 traseul 40 nu va mai efectua stația AFI 

PALACE, la sensul spre Centru, iar între orele 10.00-13.00 acest 

traseu nu va mai circula (din cauza organizării în teren a elementelor 

de desfășurare a acțiunii menționate); 

 - între orele 9.00-13.00, traseele 40barat, 401, 402 vor fi sistate 

în executare; 

 - între orele 10.00-13.00 traseele 5, 7, 22/22 barat pot înregistra 

restricții temporare de circulație, dar Poliția Rutieră poate dispune, 

conform cu evoluția acțiunilor din teren, reluarea executării traseelor 

mai devreme decât intervalul orar anunțat; 

- traseul 101, executat cu tramvaie, va înregistra între orele 

10.00-13.00 sistări temporare de circulație, pe ambele sensuri de 

deplasare, dar prin intervenția agenților de poliție din zonă se vor 

diminua la maximum intervalele de staționare pe traseu. 

Rugăm ploieștenii să acorde înțelegerea necesară pentru 

susținerea acestei manifestații cultural-sportive, acțiune de 

promovare a sportului și a activității în aer liber. 
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