Judeţul Sălaj

COMISIA DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE
A ADUNĂRILOR PUBLICE ÎN MUNICIPIUL ZALĂU
Aviz favorabil nr. 8 din 12 aprilie 2018
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Zalau sub nr. 19253 din 19.03.2017 se aduce la
cunoştinţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de către Asociația Culturală Szilagy
Tarsasag Zalău - Sălaj, organizarea unei adunări publice în Parcarea publică situată în imediata vecinătate
a Primăriei (în spatele clădirii – sediul Primăriei) inclusiv parcarea dintre bariere, pe str. Parcului - de la
intersecția cu str. 22 Decembrie 1989 până la intersecția cu str. Decebal și str. Simion Oros, în data de 27
mai 2018 între orele 8:00-22:30, cu participarea a cca. 2500 de persoane.
Scopul declarat al adunării este organizarea evenimentului cultural „Festivalul Minorităților
Naționale.”
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.Desfășurarea adunării în Parcarea publică situată în imediata vecinatate a Primăriei (în spatele clădirii
– sediul Primăriei) inclusiv parcarea dintre bariere, pe str. Parcului - de la intersecția cu str. 22 Decembrie 1989
până la intersecția cu str. Decebal și str. Simion Oros, în data de 27 mai 2018 între orele 8:00-22:30, astfel încât
să nu stânjenească circulaţia rutieră si 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.Pe durata desfășurării evenimentului (27.05.2018 între orele 8:00-22:30) se aprobă închiderea celor
două parcări și a circulaţiei rutiere (devierea circulației pe tronsonul de lângă parc a acestei străzi) pe str. Parcului
- de la intersecția cu str. 22 Decembrie 1989 până la intersecția cu str. Decebal și pe str. Simion Oros.
În data de 26 mai 2018 începând cu orele 8,00 se va închide parțial Parcarea publică din spatele Primăriei
în vederea amplasării scenei, iar ulterior, de la orele 20:00 se va bloca în totalitate această parcare.
Nu se va ocupa de organizator strada din faţa APM Sălaj, inclusiv parcarea adicentă acestei instituții.
3.La finalizarea evenimentului, respectiv până cel târziu la data de 28 mai 2018, orele 5,00 organizatorul
va elibera locația avizată, inclusiv parcările și va efectua pe cheltuiala sa toate lucrările de curățenie ale locației
pe care s-a desfășurat evenimentul. Scena se va dezafecta până cel târziu la orele 16,00 ale zilei de 28.05.2018.
4.Organizatorii au obligația contractării serviciului de colectare a deșeurilor rezultate în urma desfășurării
evenimentului, cu SC Brantner Environment SRL, inclusiv asigurarea toaletelor ecologice.
5.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”.

