Judeţul Sălaj
Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice în Municipiului Zalău
AVIZ FAVORABIL
Nr.24 din 11 august 2017
Prin cererea înregistrată la Primaria Municipiului Zalau sub nr.49535 din 07.08.2017
se aduce la cunoştinţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de
către Asociația Clubul Sportiv Viitorul Zalău despre organizarea unei defilări in data de
22.08.2017 în intervalul orar 19,00-21,00 pe sectorul de drum public : Bdul Mihai Viteazu de
la Sala Sporturilor – Casa de Cultură a Sindicatelor, in cadrul Turneului de fotbal- Cupei de
vara “VIITORUL” Ediția XIII, cu participarea a cca. 1000 de persoane. (copii).
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.Traseul de deplasare al echipelor participante AVIZAT DE COMISIE este: pe Bdul
Mihai Viteazu de la Sala Sporturilor – Casa de Cultură a Sindicatelor, în intervalul orar 19,0021,00, în data de 22.08.2017.
Deplasarea se va face pe o singura banda a sensului de mers, fără oprirea circulației, cu
asigurarea măsurilor necesare de către Inspectoratul de Jandarmi și Poliţia Mun.Zalau
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 )”.

