
Judeţul Sălaj 
Comisia de avizare a cererilor de organizare 

a adunărilor publice în Municipiul Zalău 
 

AVIZ FAVORABIL 
Nr. 1 din 18.01.2023 

 
 Prin cererea înregistrată sub nr. 4138 din 17.01.2023 se aduce la cunoştinţa Comisiei de avizare a cererilor 
de organizare a adunărilor publice de către Municipiul Zalău despre organizarea unei adunări publice în locația 
statuia Simion Bărnuțiu din fața Instituției Prefectului județului Sălaj și platoul de marmură din fața Casei de 
Cultură a Sindicatelor Zalău, în data de 24 ianuarie 2023, între orele 10,30 - 12,00, cu participarea a cca. 100 de 
persoane. Scopul adunării publice îl constituie manifestările dedicate sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române 
-24  ianuarie. 

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 publice se avizează pentru  data de 24 ianuarie 2023  între orele 10,30 - 12,00 în 

locația statuia Simion Bărnuțiu din fața Instituției Prefectului județului Sălaj și platoul de marmură din fața Casei 
de Cultură a Sindicatelor Zalău. Aceasta se va realiza astfel încât să nu stânjenească circulaţia  rutieră şi 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. În  scopul desfăşurării acestei acţiuni se  avizează  oprirea circulaţiei rutiere, în data de 24 ianuarie 2023 
pe str.9 Mai  (de la intersecția cu str.Unirii până la intersecția cu Bd. Mihai Viteazu zona ceas),  între orele 10,30 - 
12,00. 

3.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)”. 

4.De organizarea evenimentului răspunde din partea organizatorului domnul Forț Cristian – Administrator 
public și domnul Trif Lucian–director Poliţia Locală Zalău. Persoanele desemnate să execute măsurile de ordine 
vor purta următoarele însemne: semn distinctiv cu stema României, respectiv Uniforma specifică şefului Poliţiei 
Locale Zalău. 

5.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. 

 

 

 


