Județul Sălaj
Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiul Zalău
AVIZ FAVORABIL
NR.23 din 22 august 2016
Prin declaraţia înregistrată la Primaria municipiului Zalau cu nr.52923 din 10.08.2016 se aduce
la cunostinţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice, de către Municipiul
Zalau organizarea evenimentelelor cultural artistice Zilei Municipiului Zalău - 2016” , Festivalul
internațional de folclor „Ecouri meseșene” / 28.08.2016 si Festivalul Roman ce se vor desfasura în
perioada 26 august 2016 ( începând cu orele 8,00 ) - 28 august 2016 ( până la orele 23,00 ) în
Municipiul Zalău, cu participarea a cca 10.000 de persoane/zi , in urmatoarele locatii :
*Zona situată în imediata vecinătate a sediului Primăriei Municipiului Zalău, respectiv în:
-Parcarea din spatele sediului Primăriei Municipiului Zalău situata pe str. 22 dec. 1989
- Str. Simion Oros - pe segmentul de drum de la Inspectoratul Școlar și până la intersecţia cu Str.
Parcului
-str. Parcului de la str.22 Decembrie 1989 până la intersecția cu str. Decebal
-Accesul pietonal din str. Unirii spre Hala Agroalimentară,
-Curtea interioară a Colegiului Național Silvania si Gradina CNS
Faţă de această declaraţie, și văzând măsurile solicitate de organizator, Comisia de avizare în urma
analizei decide:
AVIZAREA FAVORABILĂ în următoarele condiţii :
1.Blocarea circulaţiei rutiere:Joi 25 August 2016 - ora 17.00 - Str. Simion Oros pe segmentul
de drum de la Inspectoratul Școlar și până la intersecţia cu Str. Parcului precum și accesul pe str.
Parcului de la str.22 Decembrie 1989 până la intersecția cu str. Decebal.
2.Blocarea parcărilor:
Marti, 23 august, ora 19,00 - Parcarea din spatele Primăriei Mun. Zalău , inclusiv parcarea
dinspre Direcția de Poștă și Agenția de Protecție a Mediului Sălaj ;
Joi 25 August 2016 ora 19,00 - În zona Inspectoratului Școlar (parcarea din fața Halei
Agroalimentara)
3.Eliberare zonă / comercianți – 28 August 2016 orele 24,00 / Curăţenie - începând cu data
de 29 August 2016 începând cu orele 03.00. Scena se va demonta până marți 30 August 2016 orele
18,00.
4.Redeschiderea circulatiei în data de 29 August 2016 orele 06.00
5.Redeschiderea parcărilor din spatele Primăriei – Marți 30 August 2016 orele 18.00.
6.Se interzice accesul auto taxi in statia taxi din Piata Iuliu Maniu (in faţa Cladirii
Transilvania) în data de 27.08.2016 între orele 11,00-18,00 respectiv în 28.08.2016 intre orele
11,00-14,00 urmând ca acestia sa ocupe locurile de parcare din faţa Restaurantului Alba ca
Zapada.
7.Se avizează accesul cu motocicletele pe Platoul de marmură în data de 27.08.2016 între
orele 13,00-14,00.
Traseele de acces spre locul adunării precum cele de dispersare vor fi str. S Oros, str. 22 Dec.
1989, Piața 1 Dec 1918, str. Unirii, str. Parcului;
8.Organizatorul va asigura obligatoriu asistenta medicala pe toată durata desfasurarii
evenimentelor.

9.Persoanele ce răspund din partea organizatorului de organizarea evenimentului sunt
următoarele: Direcția Patrimoniu - Tulai Ioan – Director executiv, Borz Ionuț – inspector; Directia Corp
Control - Jugrestean Stefan – Director executiv, Direcția Tehnica - Sestraș Marius, Poliția Locala
Zalău - Horvat Călin – Director executiv, Centru de Cultura și Arta al Județului Sălaj – Daniel Săuca –
Manager, Groza Mircea – consilier – C.L. Mun. Zalău.

