Judeţul Sălaj
COMISIA DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE A ADUNĂRILOR
PUBLICE ÎN MUNICIPIUL ZALĂU
AVIZ FAVORABIL Nr. 28 din 12 septembrie 2018
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 55329 din 11.09.2018
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 29 septembrie 2018, de la orele 8,00 până la orele 15,00, în
Municipiul Zalău, cu participarea a cca 2000 persoane, pe următorul traseu de drum
public: B-dul Mihai Viteazu de la Magazinul Unicarm până la Magazinul Silvania și str.
C. Coposu până la str. Kossuth.
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 magazinul Unicarm (bloc Gulliver) până
la magazinul Silvania și str. C. Coposu până la str. Kossuth.
2.Pe durata desfășurării acestui eveniment se avizează blocarea circulației rutiere în
data de 29 septembrie 2018 în Municipiul Zalău, pe următoarele sectoare de drum public
astfel:
B-dul Mihai Viteazu pe ambele sensuri de mers din zona magazinului Unicarm
(Gulliver) până în zona magazinului Silvania, de la orele 8,00 până la orele
15,00
Str.Gheorghe Lazăr - porțiunea de sens unic a acestei străzi până la Magazinul
Altana, de la orele 8,00 până la orele 15,00
Str.9 Mai – porțiunea dintre bd. Mihai Viteazu până la Centrul de Cultură și
Artă, de la orele 8,00 până la orele 15,30
Str.Băii - de la orele 9,00 până la orele 15,00
Str.Olarilor – porțiunea de la intersecția cu str. Băii și str. C.Coposu, de la orele
9,00 până la orele 15,00
Str.C.Coposu pe ambele sensuri de la magazinul Silvania până la intersecția
cu str. Kossuth, de la orele 9,00 până la orele 15,00
Str.Liviu Rebreanu si str.A.Endre de la orele 8,00 până la orele 15,00
3.1.Pe durata desfășurării competițiilor se avizează blocarea accesului în bd. Mihai
Viteazu de pe următoarele străzi: str. Crișan. Str. T. Vladimirescu, str. Simion Bărnuțiu, str.
Păcii, str. Armoniei.
3.2.Pe durata desfășurării competițiilor se avizează blocarea accesului în str.Corneliu
Coposu de pe următoarele străzi: str. A. Saguna, str. Olarilor, str. Băii, str. L. Rebreanu, str.
A. Endre, str.1 Mai, str. Nucilor, de la orele 8,00 până la orele 15,00.
4.Organizatorul va asigura obligatoriu asistența medicală pe toată durata desfășurării
competiției și va asigura delimitarea zonei de desfășurare a competițiilor 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.
7.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 și 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”.

