Judeţul Sălaj
COMISIA DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE
A ADUNĂRILOR PUBLICE ÎN MUNICIPIUL ZALĂU
AVIZ FAVORABIL Nr. 28 din 28 august 2019
Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 60055 din 14.08.2019 se aduce la
cunoştinţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de către Municipiul Zalău –
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în calitate de oranizator despre organizarea
unei adunări publice în Piața 1 Decembrie 1989 – Platoul de marmură, în data de 21 SEPTEMBRIE
2019, între orele 10,00-17,00, cu participarea a cca. 500 de persoane.
Scopul adunării este sărbătorirea Zilei Mondiale a Turismului prin evenimentul „Haidaţ pă la
noi! Deschideţi lada cu zestre sălăjeană”.
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.Adunarea publică în cadrul acțiunii "Zilei Mondiale a Turismului prin evenimentul
„Haidaţ pă la noi! Deschideţi lada cu zestre sălăjeană, se avizează în locația Piața 1 Decembrie 1989 –
Platoul de marmură - și se va desfăşura în data de 21.09.2019, între orele 10,00-17,00, astfel încât să
nu stânjenească circulaţia rutieră și 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.
Deplasarea participanților la și de la adunare se va realiza numai pe trotuar, cu respectarea
regulilor de circulație și sub supravegherea strictă a personalului organizatorului.
2.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 ”.

