
Judeţul  Sălaj 

COMISIA DE AVIZARE A CERERILOR DE ORGANIZARE A  
ADUNĂRILOR PUBLICE ÎN MUNICIPIULUI ZALĂU 

  
 

AVIZ  FAVORABIL Nr. 18 din 22 noiembrie 2022 
 
 

  Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 92325 din 
18.11. 2022 se aduce la cunoştinţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 
adunărilor publice de către Municipiul Zalău despre organizarea unei manifestări 
ocazionate de celebrarea Zilei Naționale a României în Municipiul Zalău, ce va avea 
loc în data de 30 noiembrie 2022 și 1 Decembrie 2022 ( în data de 30 noiembrie 
2022 între orele 08,00 - 11,00 când va avea loc repetiția generală pregătitoare iar în 
data de 1 Decembrie 2022 între orele 12,30 – 15,30 când se va desfășura evenimentul 
propriu zis) pe Bdul Mihai Viteazu în zona din fața Magazinelor Galeriile Meseș și la 
Statuia Iuliu Maniu de pe str. C.Coposu – Piața Iuliu Maniu. 

Se estimează participarea  la această adunare publică a unui număr de  cca. 
4000 de persoane. 

În cadrul evenimentului ca avea loc o PARADĂ MILITARĂ cu efective și 
tehnică militară pe următoarele sectoare de drumuri publice: 

-Str. Gh. Doja, Bdul M.Viteazu de la intersecția cu str. C.Coposu, Piața Iuliu 
Maniu ( statuia I.Maniu) până la intersecția cu str. T.Vladimirescu. 

-Efectivele militare participante la paradă vor staționa pentru ceremonie pe str. 
Gh. Doja, pana la intersectia cu strada Mihai Eminescu 

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.Se avizează desfășurarea acestei adunări publice declarată pentru data de 30 
noiembrie 2022 și 1 Decembrie 2022, astfel: 

-în data de 30 noiembrie 2022 între orele 8,00-11,00 când va vea loc repetiția 
generală pregătitoare  

-în data de 1 Decembrie 2022 între orele 12,00-16,30 când se va desfășura 
evenimentul propriu zis dedicat celebrării Zilei Naționale a României, pe Bd. Mihai 
Viteazu în zona din faţa  Magazinelor Galeriile Meseș și la Statuia Iuliu Maniu de pe 
str. C.Coposu, cu participarea a cca. 4000 de persoane. 

În cadrul evenimentului va avea loc o PARADĂ MILITARĂ cu efective și 
tehnică militară pe următoarele sectoare de drumuri publice: 

-pe Bd. Mihai Viteazu ,de la intersecția cu str. 22 Decembrie 1989 până la 
intersecția cu str. Tudor Vladimirescu.   

-strada Gheorghe Doja de la intersecția cu str. 22 Decembrie 1989 pana la 
intersectia cu strada Mihai Eminescu ( sensul de coborâre) 

 



- strada Corneliu Coposu de la intersectia cu strada Andrei Saguna până la 
intersectia cu Bulevardul Mihai Viteazu 

În data de 30 noiembrie 2022  de la orele 8,00-11,00 va avea loc repetiția 
generală pregătitoare  a paradei militare  pe sectoarele de drum public anterior 
menționate .  

După încheierea repetiției generale pregătitoare, efectivele/tehnica militară se 
vor retrage individual cu respectarea regulilor de circulație pe drumurile publice. 

 
În  scopul desfăşurării acestei acţiuni se  avizează:  
 
1.BLOCAREA  CIRCULAŢIEI  RUTIERE, în data de 30.11.2022 între orele 

8,00-11,00 pe următoarele sectoare de drum public: 
 
-pe Bd. Mihai Viteazu ,de la intersecția cu str. 22 Decembrie 1989 până la 

intersecția cu str. Tudor Vladimirescu.   
-strada Gheorghe Doja de la intersecția cu str. 22 Decembrie 1989 pana la 

intersectia cu strada Mihai Eminescu ( sensul de coborâre) 
- strada Corneliu Coposu de la intersectia cu strada Andrei Saguna până la 

intersectia cu Bulevardul Mihai Viteazu 
 
2.BLOCAREA CIRCULAŢIEI RUTIERE, în  data de 01.12.2022 între orele 

12,00-16,30 pe următoarele sectoare de drum public: 
 
-pe Bd. Mihai Viteazu ,de la intersecția cu str. 22 Decembrie 1989 până la 

intersecția cu str. Tudor Vladimirescu.   
-strada Gheorghe Doja de la intersecția cu str. 22 Decembrie 1989 pana la 

intersectia cu strada Mihai Eminescu ( sensul de coborâre) 
- strada Corneliu Coposu de la intersectia cu strada Andrei Saguna până la 

intersectia cu Bulevardul Mihai Viteazu 
 
3.În funcție de constatările rezultate după defășurarea repetiției generale din 

data de 30.11.2022, dacă situația o va impune, pentru data de 1 Decembrie 2022 se 
va permite extinderea restricționării circulației . 

 
4.BLOCAREA accesului în/din următoarele parcări publice: 
 
- în data de 29.11.2022 ora 8.00 parcarea din faţa Magazinelor Galeriile Meseș 

pentru montarea scenei.  
 
- în data de 30.11.2022 între orele 8,00 - 11,00 - parcarea din faţa Magazinelor 

Galeriile Meseș, parcarea de la intrarea în Parcul Central până la Perla și parcarea 
adiacentă Platoului de Marmură - parcarea din faţa Magazinelor Galeriile Meseș, 

-în data de 1.12.2022 între  orele 12,00 – 16,30 parcarea din faţa Magazinelor 
Galeriile Meseș, parcarea de la intrarea în Parcul Central până la Perla și parcarea 
adiacentă Platoului de Marmură - parcarea din faţa Magazinelor Galeriile Meseș. 



 
5.Eliberarea  parcării din faţa Magazinelor Galeriile Meseș  din data de 

29.11.2022 orele 8,00 pentru montarea scenei, pâna în data de 01.12.2022 orele 19,00 
cănd se va ridica scena. Asigurarea obiectivului se va face de către personalul Poliției 
Locale Zalău. 

Eliberarea parcării  adiacente Platoului de Marmură n data de 1.12.2022 orele 
8.00. 

6.Eliberarea statiilor de taxi din zona CEC de pe Bdul Mihai Viteazu, zona 
Perla - în data de 30.11.2022 între orele 8,00 - 11,00 si 01.12.2022 între  orele 12,00 
– 16,30. 

 
7. În intervalul  în care s-a avizat blocarea circulației rutiere se va devia de către 

SC Transurbis SA transportul public local de persoane. 
 
8.În intervalul  în care s-a avizat blocarea circulației rutiere se vor comuta 

semafoarele pe culoare galben intermitent în intersecțiile afectate de blocarea 
circulației. 

 
 9.Pe toată perioada desfășurării evenimentului se va asigura prezența asistenței 
medicale de către Serviciul de Ambulanță Sălaj. 
 
 10. Sistarea lucrărilor pe platoul din fața Instituției Prefectului Sălaj cât și din 
Piața Iuliu Maniu în data de 01.12.2022  cu asigurarea securități șantierelor. 
 

11.Organizatorii vor conveni împreună cu Poliţia municipiului Zalău şi 
Inspectoratul  de Jandarmi Jud. Sălaj măsurile ce se impun. 

 
12.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 )”. 

 
13.De organizarea evenimentului răspunde  din partea organizatorului domnul 

Valea Dumitru - Poliția Locală Zalău. 
 
Prin grija organelor de ordine se va asigura dirijarea circulației rutiere  pe 

perioada de desfășurare a adunărilor publice cât și în timpul deplasării/retragerii 
efectivelor și tehnicii militare participante la eveniment. 



 
14.Organizatorul are obligația de a lua  măsuri pentru îndepărtarea 

participanţilor care, prin modul de manifestare, tulbură ordinea şi liniştea publică, iar 
când aceştia nu se supun, să îi semnaleze organelor de poliţie. Deasemenea va  
întrerupe imediat adunarea publică atunci când constată că au intervenit fapte de 
natura celor prevăzute la art. 2 din Legea 60/1991. După restabilirea ordinii adunarea 
publică poate continua în limita timpului iniţial aprobat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


