Judeţul Sălaj
Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiului Zalău
AVIZ FAVORABIL
Nr.32 din 23.11.2016
Prin cererea înregistrată la Primaria Municipiului Zalau sub nr.75.623 din 18.11.2016 se aduce la cunoştinţa
Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de către Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj
despre organizarea unei adunări publice în data de 28 11. 2016 intre orele 10,30-12,30 (repetitie pregatitoare ptr
data de 1.12.2016) şi în data de 1 decembrie 2016 ,între orele 12,00-14,00 ,cu participarea a cca. 2500 de persoane
.
Locul de desfasurare al acestei manifestări publice este :Zona adiacenta Statuii Iuliu Maniu,Bdul Mihai
Viteazu –pe segmentul Semafor Silvania-Semafor Perla .
Traseele de acces si cele de dispersare sunt menţionate în detaliu în cererea de avizare.
Scopul adunării este desfăşurarea de manifestări dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale a României în
municipiul Zalău.
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.Se avizează această adunare publică declarată pentru data de 28 noiembrie 2016 între orele 10,3012,30 (repetitie pregatitoare ptr data de 1.12.2016) şi pentru data de 1 decembrie 2016 ,între orele 12,00-14,00
,cu participarea a cca. 2500 de persoane .
Locul de desfasurare al acestei manifestări publice este : Zona adiacenta Statuii Iuliu Maniu,Bdul Mihai
Viteazu –pe segmentul Semafor Silvania-Semafor Perla si in zona din faţa Magazinului Galeriile Meseş.
Traseele de acces si cele de dispersare sunt menţionate în detaliu în cererea de avizare astfel :
Traseele de acces spre locul adunării, precum si cele de dispersare vor fi:
De la Unitatea Militară Zalău, tehnică şi efective militare, pe traseul: strada Simion Bărnuţiu, B-dul Mihai
Viteazul, Strada 9 Mai, Strada Simion Oros, Strada 22 Decembrie 1989 (Formare coloană de defilare)
De la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, tehnică şi efective militare, pe traseul: intrarea în oraş din
localitatea Panic, B-dul Mihai Viteazul, Strada 9 Mai, Strada Simion Oros, Strada 22 Decembrie 1989 (Formare
coloană de defilare)
De la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, tehnică şi efective militare, pe traseul: Bdul M.Viteazu Strada
9 Mai, Strada Simion Oros, Strada 22 Decembrie 1989 (Formare coloană de defilare)
De la Inspectoratul Judeţean de Poliţie, tehnică şi efective militare, pe traseul: Strada Tudor Vladimirescu,
Strada 9 Mai, Strada Simion Oros, Strada 22 Decembrie 1989 (Formare coloană de defilare)
De la Serv de Ambulanta Salaj ,tehnica si detasament,pe traseul :Str S.Barnutiu,Bd Mihai Viteazu ,str.9 Mai
,str S.Oros str 22 Dec 1989 (Formare coloană de defilare)
Traseele de dispesare de la adunarea publică vor fi:
Spre Unitatea Militară Zalău, tehnică şi efective militare, pe traseul: B-dul Mihai Viteazul, Strada Simion
Bărnuţiu
Spre Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, tehnică şi efective militare, pe traseul: B-dul Mihai Viteazul, ieşirea
din Zalău, spre localitatea Panic;
Spre Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, tehnică şi efective militare, pe traseul: Bulevadul Mihai
Viteazul;
Spre Inspectoratul Judeţean de Poliţie, tehnică şi efective militare, pe traseul: Bulevardul Mihai Viteazul,
Strada Tudor Vladimirescu.
Spre Serv. de Ambulanta Salaj ,tehnica si detasament,pe traseul :,Bd Mihai Viteazu , Str S.Barnutiu

În scopul desfăşurării acestei acţiuni se avizează BLOCAREA CIRCULAŢIEI RUTIERE, în data de
28.11.2016 între orele 10,00 -14 ,00 si în data de 1.12.2016 ,între orele 11,00 -15,00 pe urmatoarele sectoare de
drumuri publice:
-Bulevardul Mihai Viteazul de la intersectia cu str.T Vladimirescu –pana la intersectia cu str.22
Decembrie- str. Gh.Doja ,
-Strada 22 Decembrie 1989 de la intersectia cu Bdul Mihai Viteazu pana la intersectia cu strada
Parcului, la momentul trecerii tehnicii militare;
-strada Parcului
-str.Simion Oros
-str.Unirii,
-str C.Coposu până la intersecţia cu str. A. Şaguna
Prin grija organelor de ordine se va asigura dirijarea circulatiei rutiere pe perioada de desfasurare a
adunarilor publice cat si in timpul deplasarii/retragerii efectivelor si tehnicii militare participante la eveniment
.
În scopul desfăşurării acestei acţiuni se avizează BLOCAREA parcarilor publice :
- parcare din faţa Magazinului Galeriile Meses din data de 29.11.2016 orele 15,00 pana la data de 1.12.2016
orele 14,00 .
În intervalul in care s-a avizat blocarea circulatiei rutiere se va devia de catre SC Transurbis SA
transportul public local de persoane.
În intervalul în care s-a avizat blocarea circulatiei rutiere se vor comuta semafoarele pe culoare galben
intermitent in intersectiile afectate de blocarea circulatiei.
Organizatorii vor conveni împreună cu Poliţia municipiului Zalău şi Inspectoratul de Jandarmi Jud. Salaj
măsurile ce se impun.
2.Conform art.4 din Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 republicată privind organizarea şi desfăşurarea
adunărilor publice “organizatorii au obligaţia să întreprindă acţiunile ce se impun pentru ca acestea să se
desfăşoare în conformitate cu prevederile art. 2 din acest act normativ si anume “ desfăşurarea în mod paşnic şi
civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor
publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a
celor de învăţământ, cultură şi sănătate, a unităţilor economice ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură
a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile
acestora ori ale domeniului public, şi nu pot fi continuate după ora 23,00 )”.
3.De organizarea evenimentului răspund din partea organizatorului domnii : Mircea Ciocian Barbur Dan
,Alin Lacatuş şi Ovidiu Groza .
4.Organizatorul are obligatia de a lua măsuri pentru îndepărtarea participanţilor care, prin modul de
manifestare, tulbură ordinea şi liniştea publică , iar când aceştia nu se supun, să îi semnaleze organelor de
poliţie.Deasemenea va întrerupe imediat adunarea publică atunci când constată că au intervenit fapte de natura celor
prevăzute la art. 2 din Legea 60/1991 .După restabilirea ordinii adunarea publică poate continua în limita timpului
iniţial aprobat.
La sedinta Comisiei de avizare a fost convocat telefonic si organizatorul prin dl Ciocian Mircea şi Groza
Ovidiu
.
PRIMARUL MUNICIPIULUI ZALAU : Ionel Ciunt ……………………………
SECRETARUL MUNICIPIULUI ZALAU ,jrs Potroviţă Stelian………………………………
POLIŢIA MUN.ZALAU : Insp.principal de politie Lupu Florin Cristian …………………………
*Biroul Rutier Zalau-Comisar sef Vicaş Viorel …………………………
INSPECTORATUL DE JANDARMI “Menumorut Voievod “ Sălaj : lt.col Alin Mastan ……………
POLIŢIA LOCALĂ ZALĂU: director executiv Horvat Ovidiu Călin...........................................................
*doar când este cazul
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