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Către: Primăria Generală a Municipiului București 
   Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București 
   Brigada Rutieră a Municipiului București 
 

 
 

DOAMNĂ PRIMAR, 
 

 
Subscrisa, Asociația Evoluție în Instituție, înregistrată în Registrul Unic al Asociațiilor 
și Fundațiilor sub nr.93/21.07.2016 cu sediul în strada Madrid, nr.6, parter, București, 
sector 1, cod poștal 011785, email: office@eii.ong, fax: 0371.600303 telefon: 
0731.344.344, cod de identificare fiscală 36424570 reprezentată prin Cristian-Mihai 
DIDE, președinte, având în vedere prevederile legii 60/1991 formulăm următoarea: 

 
Declarare Prealabilă 

 
 

Vă facem cunoscut că în data de 27-August-2019, între orele 10:00 – 22:00, vom 
organiza o adunare publică pe Bulevardul Elisabeta, vis-a-vis de Primăria generală a 
Municipiului București, lângă parcul Cișmigiu 

 
Menționăm că la acest eveniment se vor folosi un generator silentios de 

curent electric de 2.3 KVA (rezervor benzină cu capacitatea de 3.7 litri), un sistem 
de sonorizare și recuzită de protest(steaguri, pancarte, bannere, portavoce) 
 
Estimăm că la aceasta adunare publică vor participa circa 100(o sută) de  persoane. 
 

Scopul adunării publice îl constituie manifestarea nemulțumirii față de 
încercările repetate ale Gabrielei Firea de a legaliza, prin acțiuni ilegale, 
companiile primăriei, cât și intervențiile neprofesioniste asupra parcului Cișmigiu. 

 
Vă asigurăm că adunarea se va desfăşura în mod paşnic şi civilizat. 
 

Din partea noastră sunt împuterniciţi să asigure şi să răspundă de măsurile privind 
buna organizare a adunării, astfel încât aceasta să se desfăşoare în condiţii paşnice, 
civilizate şi să nu degenereze în acte de violenţă, domnul: 

 
- Cristian-Mihai DIDE, identificat cu CI seria TR nr. 650890 
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În sprijinul bunei desfăşurări a adunării, nu solicităm din partea primăriei şi a 
organelor de poliţie si jandarmi nici un fel de sprijin. 

 
Solicităm respectuos ca prezenta notificare a adunării, precum și orice alte 

documente relevante, să fie aduse la cunoștința celor care desfășoară activitatea de 
supraveghere a adunărilor publice și de protecție a persoanelor, simultan cu 
efectuarea instruirii acestora în materia exercitării drepturilor fundamentale de 
către cetățenii pașnici. 

 
 
     

Cristian-Mihai DIDE, 
Președinte 

 




