Judeţul Sălaj
COMISIA DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE A ADUNĂRILOR
PUBLICE ÎN MUNICIPIULUI ZALĂU
AVIZ FAVORABIL PENTRU DESFASURAREA ADUNARII PUBLICE EMIS IN
TEMEIUL LEGII NR.60/1991
Nr.20 din 6 iulie 2017
Prin declaraţia înregistrată la Primaria municipiului Zalau sub nr.38.558/20.06.2017 se aduce
la cunostinţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice ,de către
Compania Michelin România organizarea evenimentului “Zilele Siguranţei Rutiere Michelin
“Zalău 2017 ce se va desfasura în data de 16 septembrie 2017 ,intre orele 6,00 până la
orele 19,00 în Municipiul Zalău ,cu participarea a cca 2000-2500 de persoane,în urmatoarele
locatii :
1.Platoul de Marmură din fata Institutiei Prefectului Judetului Salaj2.Bdul Mihai Viteazu de la intersectia strazii Tudor Vladimirescu cu Bdul Mihai Viteazu
pana la intersesctia strazii 9 Mai cu Bdul Mihai Viteazu ( intesectia Ceas ) .
3.strada 9 Mai de la Ceas pana la intersectia de langa Centrul Judetean de Cultura.
Faţă de această declaraţie ,si vazând masurile solicitate de organizator ,Comisia de avizare în
urma analizei decide
AVIZAREA FAVORABILĂ în următoarele condiţii :
1.Locatii avizate : Platoul de Marmură din fata Institutiei Prefectului Judetului Salaj ,
Bdul Mihai Viteazu de la intersectia strazii Tudor Vladimirescu cu Bdul Mihai Viteazu
pana la intersesctia strazii 9 Mai cu Bdul Mihai Viteazu ( intesectia Ceas si strada 9 Mai de la
Ceas pana la intersectia de langa Centrul Judetean de Cultura
Perioada avizată de desfasurare a evenimentului este 16 septembrie 2017 începând cu orele
6,00 până la orele 19,00.
2.Pe durata desfasurarii acestui eveniment se avizeaza blocarea circulatiei rutiere în
data de 16 septembrie 2017 în Municipiul Zalău pe urmatoarele sectoare de drumul public
astfel :
- în intervalul orar 6,00 până la orele 14,00 al zilei de 16.09.2017 pe Bdul Mihai Viteazu de
la intersectia strazii Tudor Vladimirescu cu Bdul Mihai Viteazu pana la intersesctia strazii
Corneliu Coposu cu Bdul Mihai Viteazu ( intesectia Silvania ) precum si
- în intervalul orar 6,00 până la orele 19,00 al zilei de 16.09.2017 pe strada 9 Mai de la Ceas
pana la Centrul Judetean de Cultura.
3.Accesul pe Platoul de marmura se va face începand cu orele 8,00 ale datei de 15
septembrie 2017 în vederea amplasarii scenei ,corturilor si a efectuarii probelor iar eliberarea
amplasamentului se va face pana cel târziu in data de 16.09.2017 orele 23.00.
4.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 )”.

