Judeţul Sălaj
COMISIA DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE A ADUNĂRILOR PUBLICE ÎN
MUNICIPIULUI ZALĂU
AVIZ FAVORABIL Nr.24 din 8.09. 2016
Prin cererea înregistrată la Primaria Municipiului Zalau sub nr.55.377 din 25.08.2016 se aduce la
cunoştinţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de către Asociatia Culturala
Szilagysag Zalău-Salaj ,organizarea unei adunări publice în Parcarea publică situată în imediata
vecinatate a Primăriei ( în spatele clădirii –sediul Primariei ) inclusiv parcarea dintre bariere pe
str.Parcului - de la intersectia cu str.22 Decembrie 1989 până la intersectia cu str.Decebal si strada
Simion Oros, in data de 18 septembrie 2016 între orele 8,00-22,00, , cu participarea a cca. 2500 -5000
de persoane .
Scopul declarat al adunării este organizarea evenimentului cultural „ Ziua Portului Popular si al
gastronomiei maghiare.”si „Festivalul minoritatilor nationale”.
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.Desfasurarea adunării în Parcarea publică situată în imediata vecinatate a Primăriei ( în spatele
clădirii –sediul Primariei ) inclusiv parcarea dintre bariere , pe str.Parcului - de la intersectia cu str.22
Decembrie 1989 până la intersectia cu str.Decebal si strada Simion Oros ,în data de 18 septembrie 2016
între orele 8,00-22,00 ,astfel încât să nu stânjenească circulaţia rutieră si circulaţia pietonală în zona
adiacentă ,sens în care organizatorii vor conveni împreună cu Poliţia municipiului Zalău şi Inspectoratul
de Jandarmi Jud. Salaj măsurile ce se impun.
2.Pe durata desfasurarii evenimentului ( 18.09.2016 intre orele 8,00-22.00 ) se aprobă inchiderea
celor doua parcari si a circulaţiei rutiere pe str.Parcului - de la intersectia cu str.22 Decembrie 1989 până
la intersectia cu str.Decebal si strada Simion Oros .
In data de 17.09.2016 incepand cu orele 8,00 se va inchide partial Parcarea publică din spatele
Primariei in vederea amplasarii scenei iar ultrior de la orele 20,00 se va bloca in totalitate aceasta
parcare.
Nu se va ocupa de organizator strada din faţa APM Salaj inclusiv parcarea adicenta acestei
institutii .
3.Se avizeaza defilarea din data de 18.09.2016 orele 14,00 a convoiului de atelaje trase de cai pe
urmatorul sector de drum public,pe un singur sens de mers : pornirea de la Poligonul MApN , pe str.22
Decembrie 1989 –intersectia Bdul Mihai Viteazu-str.Corneliu Coposu – Staţionare de MAXIM 25 minute
la statuia Wesselenyi –retur.
Pe durata deplasării convoiului se restrictionează circulatia pe sectorul de drum public afectat ,
prin grija organele de ordine .

4.Pe scena amplasată în parcarea din spatele sediului Primăriei Municipiului Zalău activităţile
artistice vor începe la orele 12,00 şi se vor încheia la orele 22,00 ale zilei de 18.09.2016.
5.La finalizarea evenimentului,respectiv pana cel tarziu la data de 19 septembrie 2016,orele 5,00
organizatorul va elibera locatia avizata si va efectua pe cheltuiala sa toate lucrarile de curatenie ale
locatiei pe care s-a desfasurat evenimentul .Scena se va dezafecta pana cel tarziu la orele 16,00 ale zilei
de 19.09.2016.

