Judeţul Sălaj
COMISIA DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE A ADUNĂRILOR PUBLICE ÎN
MUNICIPIULUI ZALĂU
AVIZ FAVORABIL nr.16 din 05.05.2016
Prin cererea înregistrate la Primaria Municipiului Zalau sub nr.31373 din 04.05.2016 se
aduce la cunoştinţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de către
S.C. Pastel Age S.R.L. în numele Silcotub SA Zalău ,organizarea unei adunări publice constând
în efectuarea unor competitii sportive în cadrul evenimentului Ziua Sportului ‐ eveniment
dedicat sportului şi sănătăţii prin mişcare .
Locatii de desfasurare : Platoul de Marmura,Platoul din fata Casei de Cultura a
Sindicatelor,str.9 Mai si pe sectorul de drum public : Bdul Mihai Viteazu de la intersecţia
Magazin Silvania până în zona Magazinului Unicarm (Autogara) si intoarcere până la
intersectia Zona Ceas în data de 21 mai 2016 ,între orele 8,00‐16,00 , cu participarea a cca.
1500 de persoane .
Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice (intrunită la sediul Primariei
municipiului Zalau) analizând această solicitare emite
Aviz favorabil cu respectarea URMĂTOARELOR CONDITII
1.Desfăşurarea manifestarii sportive va avea loc pe Platoul de Marmura ,Platoul din
fata Casei de Cultura a Sindicatelor ( sub conditia obtinerii acordului proprietarului ) ,str.9 Mai
si pe sectorul de drum public :Bdul Mihai Viteazu de la intersectia Magazin Silvania până la
Magazinul Unicarm ,respectiv str.9 Mai intre intersectia din zona Ceas si până la intersectia
cu str.Unirii .
2.Pe durata desfasurarii competitiilor sportive,respectiv începând cu orele 7,00 ale zilei
de 21 mai 2016 si pana la finalizarea competitiilor (cca ora 16,00) se va închide total circulatia
rutiera pe urmatorul sector de drum public:Bdul Mihai Viteazu de la intersectia Magazin
Silvania până în zona Magazin Unicarm.Închiderea circulatie rutiere se va face în doua etape
astfel :incepand cu ora 7,00‐16,00 pe segmentul Silvania –Perla iar in etapa a 2 de la orele 9,00‐
14,00 pe segmentul Perla‐Unicarm.
3.Se va restrictiona total circulatia rutiera pe durata desfasurarii adunarii publice pe
str.9 Mai intre intersectia Ceas si până în faţa Casei de Cultura a Sindicatelor Sj , în data de 21
mai intre orele 5,00‐20,00.
4.Limitarea accesului la parcarile de pe ambele sensuri de mers ale Bdului Mihai
Viteazu ,din fata Galeriilor Meses si a Platoului de Marmura ,a statiei taxi si a parcarii publice
de pe Bdul Mihai Viteazu din zona Zahana până la intersectia Ceas pe durata cat este inchisa
circulatia rutiera.
5.Evenimentul se va desfasura doar cu conditia asigurarii de catre organizatori a
participarii asistentei medicale de la Serviciul de Ambulanta Salaj.
6.Transportul local în comun de calatori se va devia de pe sectorul de drum pe care s‐a
avizat acest eveniment .DGADP va lua măsuri ptr comutarea semafoarelor pe culoarea galben
intermitent pentru semafoarele din zona adiacenta evenimentului, în perioada avizata.

