Judeţul Sălaj
COMISIA DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE A ADUNĂRILOR
PUBLICE ÎN MUNICIPIULUI ZALĂU
AVIZ FAVORABIL Nr.12 din 10 mai 2017
Prin cererea înregistrată la Primaria Municipiului Zalau sub nr.28.280 din 5.05.2017 se
aduce la cunostinţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de către
organizatorii: Asociaţia Meseş Moto Club, Asociatia Viking MC Satu Mare, Asociatia Dust Riders
Tasnad si Rock n Road Baia Mare si altele, intenţia de organizare a unui cros (mars) al
motocicliştilor, cu participarea a cca 400 de motociclisti, ce se va desfăşura în data de 12 mai 2017,
între orele 10,00-11,00 cu stationarea a 150 motociclisti participanti pe platoul din faţa Instituţiei
Prefectului judeţului Sălaj, ,pe durata unei ore, în intervalul orar 10,00-11,00.
Marsul motociclistilor se va deplasa pe un singur sens al drumului public pe următorul
traseu de drum public: pornire din zona Platoul de Marmură cu deplasare pe Bdul Mihai Viteazu
– str.S.Barnutiu, str Voievod Gelu, Bdul Mihai Viteazu, str.Gh. Doja iesire din Zalău.
Fată de solicitarea formulată se emite prezentul AVIZ FAVORABIL în următoarele condiţii de
desfasurare:
Deplasarea convoiului de motociclisti se aproba numai pe un singur sens al drumului
public, cu respectarea regulilor de circulatie pe drumurile publice si doar pe traseul: pornire din
zona Platoul de Marmură cu deplasare pe Bdul Mihai Viteazu – str.S.Barnutiu, str Voievod
Gelu,Bdul Mihai Viteazu, str.Gh.Doja, iesire din Zalău.,astfel încât să nu stânjenească circulaţia
rutieră si circulaţia pietonală pe traseul specificat, ordinea si linistea publică, sens în care
organizatorii vor conveni împreună cu Poliţia municipiului Zalău şi Inspectoratul de Jandarmi jud.
Salaj măsurile ce se impun.
Se aprobă staţionarea participanţilor (cca 150 de motociclete ) la această acţiune pe Platoul
din faţa Instituţiei Prefectului judeţului Sălaj, în data de 12 mai 2017, pe durata unei ore, în
intervalul orar 10,00-11,00, fără însă a se perturba desfăşurarea altor activităţi autorizate de
Primaria municipiului Zalau în această locaţie.
După stationarea de cca 1 ora coloana de motociclisti se va deplasa pe sectorul de drum
public autorizat conf.alineatului 1 cu respectarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.

