Judeţul Sălaj
COMISIA DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE A ADUNĂRILOR PUBLICE ÎN
MUNICIPIULUI ZALĂU
AVIZ FAVORABIL Nr. 14 din 18.05.2017
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 31141 din 15.05.2018 rectificata de
organizator in cadrul sedintei de avizare,se aduce la cunoştinţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a
adunărilor publice de către Clubul Rotary Zalău organizarea unei adunări publice în Municipiul Zalău constând
în organizarea unui Cros adresat tinerilor „Crosul Rotary Zalău ediţia 2018” organizat sub egida „Centenarului
Marii Uniri”, ce va avea loc în data de 21 mai 2018 între orele 17,30-18,30 pe sectorul de drum public - Bdul
M. Viteazu de la Liceul A.P.Ilarian până la intersecţia cu str. 9 Mai – zona Galeriile Meseş şi str. 9 Mai de la
intersecţia cu Bdul Mihai Viteazu până la Centru Judetean de Cultură şi Artă.
Se estimează participarea la această adunare publică a unui număr de cca. 1000 de persoane.
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 CONDIŢII
1.Desfăşurarea adunării publice se avizează, pentru data de 21 MAI 2018 INTRE ORELE 17,3018,30 pe sectorul de drum public - Bdul M. Viteazu din zona imobilului Liceului A.P.Ilarian până la
intersecţia cu str.9 Mai –zona Galeriile Meseş şi pe str. 9 mai de la intersecţia cu Bdul Mihai Viteazu până la
Centru Judeţean de Cultură şi Artă şi se va realiza astfel încât să nu stânjenească circulaţia rutieră şi
circulaţia pietonală în zona adiacentă sens în care organizatorii vor conveni împreună cu Poliţia
municipiului Zalău şi Inspectoratul de Jandarmi Jud. Sălaj măsurile ce se impun.
2.În data de 21 mai 2018 începând cu orele 17,30 şi până la finalizarea crosului dar nu mai târziu
de ora 18,30 se avizează restricţionarea circulaţiei rutiere pe ambele benzi ale sensului de urcare ale Bdului
M. Viteazu de la Liceul A.P.Ilarian până la intersecţia cu str. 9 Mai –zona Galeriile Meseş precum .
Strada 9 Mai de la intersecţia cu Bdul Mihai Viteazu până la Centru Judeţean de Cultură şi Artă va
fi restrictionata din punct de vedere al circulatiei rutiere in intervalul orar 17,30-19,00 al datei de 21 mai
2018.
3.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 şi 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 )”.
4.Evenimentul se va desfăşura doar cu condiţia asigurării de către organizatori a participării
asistenţei medicale.
5.Limitarea accesului la staţia taxi şi a parcării publice de pe Bdul Mihai Viteazu din zona Zahana
până la intersecţia Ceas pe durata cât este închisă circulaţia rutieră.
6.Transportul local în comun de călători se va devia de pe sectorul de drum pe care s-a avizat acest
eveniment.
7.SADP va lua măsuri ptr comutarea semafoarelor pe culoarea galben intermitent pentru
semafoarele din zona adiacentă evenimentului, în perioada avizată.

