Judeţul Sălaj
Comisia de avizare a cererilor de organizare
a adunărilor publice în Municipiului Zalău
AVIZ FAVORABIL
NR. 24 din 17 iulie 2019
Prin declaraţia înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu nr. 53311 din 17.07.2019 se aduce la
cunostinţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, de către Municipiul Zalău
organizarea evenimentelelor prilejuite de sărbătorirea “Zilei Municipiului Zalău - 2019” și Festivalul
internațional de folclor “Ecouri Meseșene” ce se va desfășura în perioada 26 iulie 2019 (începând
cu orele 9,00) - 28 iulie 2019 (până la orele 24,00) în Municipiul Zalău, cu participarea a cca
10.000 de persoane/zi, în următoarele locații:
*Zona situată în imediata vecinătate a sediului Primăriei Municipiului Zalău, respectiv în:
- Parcarea adiacentă sediului Primăriei Municipiului Zalău situată pe str. 22 Dec. 1989
- Parcarea din fața Casei Municipale de Cultură situată de pe str. Gh. Doja
- Parcarea de pe str. 22 Decembrie 1989 de la intersecția cu str. Gh. Doja până la intersecția cu
str. Parcului
- Str. Parcului de la str. 22 Decembrie 1989 până la intersecția cu str. Decebal
- Str. Simion Oros – de la intersecția cu str. Parcului și până la intersecția cu str. Unirii
- Parcarea de pe str. Simion Oros vis a vis de Hala Agroalimentară
- Curtea interioară a Colegiului Național Silvania
Faţă de această declaraţie și văzând măsurile solicitate de organizator, Comisia de avizare în urma
analizei decide
AVIZAREA FAVORABILĂ în următoarele condiţii:
1.Blocarea circulaţiei rutiere pe următoarele sectoare de drum public:
De joi 25 iulie 2019 începând cu orele 18.00
-Str. Parcului de la intersecția cu Str. 22 Dec. 1989 până la intersecția cu Str. Decebal;
-Str.Simion Oros de la intersecția cu Str. Parcului până la intersecția cu str. Unirii.
De joi 25 iulie 2019 începând cu orele 20.00
- str. 22 Decembrie 1989, de la intersecția cu str. Ghe. Doja până la intersecția cu str. C. D.
Gherea
Prin excepție de la alineatele de mai sus, se aprobă ridicarea temporară a restricției privind
blocarea circulației rutiere instituită pe str.22 Decembrie 1989 de la intersecția cu str. Gh. Doja până la
intersecția cu str. Parcului precum și pe str.Parcului de la intersecția acesteia cu str.22 Decembrie 1989
și până la intrarea în parcarea Restaurantului Glamour, pentru un număr de 46 de autoturisme

deținătoare a Permiselor de acces temporar (în modelul anexat) ce se vor elibera de Primăria
municipiului Zalău, conform următorului Program de acces:
În data de 26 iulie 2019 INTRAREA în zona cu restricția ridicată temporar: între orele 20,00-21,00 (6
permise) și ieșirea între orele 2,00-6,00
În data de 27 iulie 2019 INTRAREA din zona cu restricția ridicată temporar: între orele 19,00-21,00
(30 permise) și ieșirea între orele 2,00-6,00
În data de 28 iulie 2019 INTRAREA din zona cu restricția ridicată temporar: între orele 14,00-15,00
(10 permise) și ieșirea după orele 23,00

Demersurile necesare vor fi intreprinse de către Poliția Locală Zalău, INSPECTORATUL DE
JANDARMI “Menumorut Voievod“ Sălaj și Poliția Municipiului Zalău.
2.Aprovizionarea de către comercianți se va realiza zilnic in intervalul orar 6,00-12,00.
3. Blocarea parcărilor:
Joi, 25 iulie 2019 ora 00.00 - O parte din parcarea adiacentă Primăriei Municipiului Zalău, unde
se va monta scena și Parcarea de pe str. Simion Oros vis a vis de Hala Agroalimentară unde se va
amplasa o zona de distractie ;
Joi 25 iulie 2019 ora 18.00 – Parcarea din fața Casei Municipale de Cultură de pe Str. Gh. Doja;
parcarea de pe Str. 22 Dec. 1989, de la intersecția cu Str. Gh. Doja până la intersecția cu Str. Parcului,
inclusiv parcarea laterală de pe str. Parcului; parcarea adiacentă Primăriei Municipiului Zalău
Sâmbătă 27 iulie 2019 ora 11.30-17.00 se va bloca stația de TAXI adiacentă Clădirii Transilvania
cu relocarea taxiurilor pe Aleea din fața sediului Direcției de Tineret și Sport.
Luarea măsurilor necesare în acest sens se va efectua de către Poliția Locală Zalău.
4.Eliberare zonă/comercianți:
29 iulie 2019 orele 00,00 / Curăţenie - începând cu orele 00,00 – 04,00. Scena se va demonta
până luni 29 iulie 2019 orele 20,00.
5.Redeschiderea circulației și deblocarea parcărilor în data de 29 iulie 2019 orele 04.00
6.Traseele de acces spre locul adunării precum cele de dispersare vor fi Str. S. Oros, Str. 22
Dec. 1989, Piața 1 Dec. 1918, Str. Unirii, Str. Parcului, Str. Gh. Doja;
7.Organizatorul va asigura obligatoriu asistența medicală pe toată durata desfășurării
evenimentului, condiție indispensabilă valabilității prezentului aviz.
8.În intervalul în care s-a avizat blocarea circulaţiei rutiere se va devia de către SC
Transurbis SA transportul public local de persoane.
9.SADP Zalău va asigura comutarea semafoarelor din intersecţiile existente în arealul de
desfăşurare a evenimentului, pe culoarea galben intermitent.
Organizatorul împreună cu organele de ordine vor asigura culoar pentru accesul autovehiculelor
serviciilor de intervenție în caz de nevoie.

