Judeţul Sălaj
Comisia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice în Municipiului Zalău
AVIZ FAVORABIL Nr. 16 din 14 mai 2019
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 28666 din 07.05.2019, modificata
de organizator in ceea ce priveste locatia de stationare, se aduce la cunoştinţa Comisiei de avizare a
cererilor de organizare a adunărilor publice de către organizatorii: Asociaţia Meseş Moto Club,
Asociaţia Dust Riders Tăşnad, Dirty Dogs, Eagle Bikers Satu Mare şi alții, intenţia de a organiza a
Xa ediție a Campaniei „Respect în trafic“ (marș motociclistic), cu participarea a circa 200 de
motociclişti, ce se va desfăşura în data de 18 mai 2019, între orele 12,30 - 14,00 cu staţionarea a
cca.200 motociclişti participanţi pe platoul din faţa Parcului Central Municipal Zalău.
Marşul motocicliştilor se va deplasa pe un singur sens al drumului public pe următorul
traseu de drum public: intrare pe Bdul M Viteazu dinspre Crișeni-str V Gelu-str S Bărnuțiu-Bdul
M Viteazu-Str Gh Doja - cu retur la sensul giratoriu (Hanul Drumeților) - str Gh Doja - Bdul M
Viteazu - Staționare pe Platoul din faţa Parcului Central Municipal Zalău-30 min-Bdul Mihai
Viteazu – Gara - spre Oradea.
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.Deplasarea convoiului de motociclişti se aprobă numai pe un singur sens al drumului
public, cu respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi doar pe traseul :
- intrare pe Bdul M Viteazu dinspre Crișeni-str V Gelu-str S Bărnuțiu-Bdul M Viteazu-Str
Gh Doja - cu retur la sensul giratoriu (Hanul Drumeților) -str Gh Doja -Bdul M ViteazuStaționare pe Platoul din faţa Parcului Central Municipal Zalău-30 min-Bdul Mihai ViteazuGara-spre Oradea.
2.Se aprobă staţionarea participanţilor (cca 200 de motociclete) la această acţiune pe
Platoul din faţa Parcului Central Municipal Zalau, în data de 18 mai 2019, timp de jumătate de
oră în intervalul avizat.
După staţionarea de cca jumătate de oră, coloana de motociclişti se va deplasa pe sectorul
de drum public autorizat conf. alineatului 1 cu respectarea regulilor de circulaţie pe drumurile
publice, pe o singura bandă a sensului de mers.
Poliţia Locală Zalău va sprijini desfăşurarea în bune condiţii a acţiunii.
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 )”.

