Judeţul Sălaj
COMISIA DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE A
ADUNĂRILOR PUBLICE ÎN MUNICIPIUL ZALĂU
AVIZ FAVORABIL Nr. 27 din 21 septembrie 2017
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Zalau sub nr. 58243 din
15.09.2017 se aduce la cunoştinţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a
adunărilor publice de către Asociația CS Runners Club, organizarea
evenimentului „Semimaratonul Zalău” ce se va desfășura în data de 30
septembrie 2017, de la orele 8,00 până la orele 15,00, în Municipiul Zalău, cu
participarea a cca 1500 persoane, pe următorul traseu: B-dul Mihai Viteazu
de la str. C. Coposu până la Benzinăria MOL situată pe str. Voievod Gelu.
Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice (întrunită
la sediul Primăriei municipiului Zalău) analizând această solicitare emite :
Aviz favorabil cu respectarea URMĂTOARELOR CONDIȚII
1.Locații avizate: B-dul Mihai Viteazu, de la str. Corneliu Coposu până la
benzinăria MOL situată pe str. Voievod Gelu.
2.Pe durata desfășurării acestui eveniment se avizează blocarea
circulației rutiere în data de 30 septembrie 2017 în Municipiul Zalău, pe
următoarele sectoare de drum public astfel:
B-dul Mihai Viteazu pe ambele sensuri de mers din zona magazinului
Unicarm până în zona Magazinului Silvania , de la orele 8,00 până la orele
15,00.
B-dul Mihai Viteazu, pe ambele benzi ale sensului de urcare Gara
Centru de la Benzinăria MOL (fara a afecta circulatia in sensul giratoriu )
până în zona magazinului Unicarm de la orele 9,30 până la orele 13,00.
Str.Gheorghe Lazăr – doar porțiunea de sens unic a acestei străzi din
zona Magazinului Altana până la intersecția cu B-dul Mihai Viteazu de la
orele 8,00 până la orele 15,00.
Str. 9 Mai – doar porțiunea de la intersectia cu Bdul Mihai Viteazu
(zona Ceas) până la Centrul Judetean De Cultura si Arta , de la orele 8,00
până la orele 15,30.
3.Pe durata desfășurării compețitiilor se avizeaza blocarea accesului in
Bdul Mihai Viteazu de pe urmatoarele strazi :Str.Crisan,str.T.Vladimirescu
,str.Simion Barnutiu,str.Păcii,str.Armoniei ,strada Aleea Tineretului
(cuprinsa intre Bdul Mihai Viteazu si Magazin Kaufland) ,str
Strandului,str.Gral Dragalina de la orele 8,00 până la orele 15,00.

4.Organizatorul va asigura obligatoriu asistența medicală pe toată durata
desfășurării competiției si deasemenea va asigura delimitarea zonei de
desfasurare a competitiilor de traficul rutier pe traseele avizate.
5.În intervalul în care s-a avizat blocarea circulației rutiere se va devia de
către SC Transurbis SA transportul public local de persoane.
6.În intervalul în care s-a avizat blocarea circulației rutiere, se vor comuta
semafoarele pe culoare galben intermitent în intersecțiile afectate de blocarea
circulației.

