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Nr.  //99 /,),9, 0.2022

DISPOZIŢIE 

Referitoare la: aprobarea desfăşurării evenimentului — expoziţie culinară cu vânzare 
„ISTANBUL STREET FOOD FESTIVAL" — Parcul Tineretului, in perioada 5 - 7 august 

2022, organizat de către S.C. KREATYVE ALAD S.R.L. 

Având in vedere : 
adresa nr. 81261/11.07.2022, prin care S.C. KREATYVE ALAD S.R.L. solicită aprobarea 
desfăşurării evenimentului — expoziţie culinară cu vânzare „ISTANBUL STREET FOOD 
FESTIVAL" In Parcul Tineretului, perioada 5 - 7 august 2022; 
avizul favorabil pentru oprirea circulaţiei  .2022, emis de poliţia 

Slatina - Biroul Poliţia Rutieră, Inregistrat la Primăria municipiului Slatina, sub 
nr .2022; .  .2022; 
faptul că, zona unde va avea loc evenimentul va fi amenajată cu spaţii pentru publicul 
spectator, se va monta o scenă profesională, spaţii de promenadă, terase cu specific tradiţional 
turcesc şi nu numai; de asemenea, vor fi amplasaţi vendori cu produse alimentare pe Aleea 
Eroilor ce comercializează preparate precum adana kebap, fructe de mare, peşte şi produse din 
peşte, plăcinte i dulciuri turceşti, băuturi răcoritoare i băuturi alcoolice; 
faptul că, se impune eliberarea şi oprirea temporară a circulaţiei pe Aleea Eroilor 1n intervalul 
04.08.2022, ora 08:00 — 08.08.2022, ora 12:00; eliberarea şi oprirea temporară a circulaţiei In 
parcarea adiacentă străzii Aleea Eroilor, in intervalul 04.08.2022, ora 08:00 — 08.08.2022, ora 
12:00; 
prevederile art. 6, 7 şi 8 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 
publice, modificată şi completată de Legea nr. 31/2004, 

În temeiul prevederilor art.155, alineat (1) lit. a) coroborat cu art. 196, alineat (1), lit. b) din O.U.G. 
nr. 57/05.07.2019, privind Codul Administrativ, 

Primarul municipiului Slatina 
DISPUNE: 

Art. 1 Se aprobă desfăşurării evenimentului — expoziţie culinară cu vânzare „ISTANBUL 
STREET FOOD FESTIVAL" — Parcul Tineretului, in perioada 4 - 7 august 2022, organizat de 
către S.C. KREATYVE ALAD S.R.L., reprezentat de domnul Neagu Adrian„ unde vor avea loc 
spectacole de muzică uşoară i comercială, la scenă, susţinute de diverse trupe, după următorul 
program: 

• Vineri, 05.08.2022: intervalul orar 19:00 — 21:30 Live DJ Set, Intre orele 21:30 - 22:30, 
concert Trupa One; 

• Sâmbătă, 06.08.2022: intervalul orar 19:00 — 21:30, Live DJ Set, Intre orele 21:30 - 
22:30, concert Trupa Overbeat. 

• Duminică, 07.08.2022: intervalul orar 19:00 — 21:30 Live DJ Set. 

Art. 2 Zona unde va avea loc evenimentul va fi amenajată cu spaţii pentru publicul spectator, 
se va monta o scenă profesională, spaţii de promenadă, terase cu specific tradiţional turcesc şi nu 



numai; de asemenea, vor fi amplasaţi vendori cu produse alimentare pe Aleea Eroilor ce 
comercializează preparate precum adana kebap, fructe de mare, peşte şi produse din peşte, plăcinte 
şi dulciuri turceşti, băuturi răcoritoare şi băuturi alcoolice. 

La acest eveniment se estimeaz'ă prezenţa a aproximativ 3000 de persoane. 

Art. 3 Se aprobă oprirea circulaţiei pe Aleea Eroilor în intervalul 04.08.2022, ora 08:00 — 
08.08.2022, ora 12:00. 

Se aprobă eliberarea şi oprirea circulaţiei 1n parcarea adiacentă străzii Aleea Eroilor, in 
intervalul 04.08.2022, ora 08:00 — 08.08.2022, ora 12:00. 

Art. 4 Operatorul economic S.C. KREATYVE ALAD S.R.L., reprezentat prin domnul 
Adrian NEAGU, Işi asumă Intreaga responsabilitate 1n vederea organizării si desfăşurării acestui 
eveniment 1n cele mai optime condiţii,In intervalul 5 — 7 August 2022. 

Art. 5 Persoanele responsabile cu buna desfăşurare a evenimentului sunt următoarele: 
- Adrian NEAGU - Reprezentant S.C. KREATYVE ALAD S.R.L.; 
- Gigi Ernes ViLCELEANU — Viceprimarul municipiului Slatina; 
- Ilie SCAETE — Director adjunct - Serviciul Public Direcţia Poliţia Locală; 
- Claudiu DASCĂLU - Director - Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatul Public; 
- Oana - Alexandra POPESCU - Inspector de specialitate, Serviciul Cultură, Sport; 
- Corina - Florina CONSTANTIN — Inspector de specialitate, Serviciul Cultură, Sport; 
- Alin Romeo Angel RADU - Inspector de specialitate Serviciul Cultură, Sport; 
- Mihai — Marcel HĂU - Inspector de specialitate Serviciul Cultură, Sport; 
- Iulius Constantin Roberto OANCEA - Magaziner Serviciul Cultură, Sport. 

Art. 6 Organizatorii evenimentului ce urmează să se desfăşoare 1n perioada menţionată la art. 
1, Impreună cu Poliţia municipiului Slatina, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Olt, Serviciul 
Public Direcţia Poliţia Locală, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab" al judeţului 
Olt i Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt, vor lua măsurile necesare şi vor Intreprinde acţiunile ce 
se impun pentru a realiza condiţiile optime desfăşurării in mod paşnic şi civilizat. 

Art.7 Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează 
potrivit Legii nr. 60/1991, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 8 Prezenta dispoziţie se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Viceprimarul municipiului Slatina; 
- Poliţia municipiului Slatina; 
- poliţia Rutieră Olt; 
- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Olt; 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab" al judeţului Olt; 
- Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt; 
- Serviciul Public Direcţia Poliţia Locală; 
- Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public; 
- Direcţia Administrare Patrimoniu; 
- S.C. KREATYVE ALAD S.R.L.; 
- Serv ltură, Sport; 

lizată la art. 4. 

Const 
Contrasemnează, 

Secretarul general al municipiului Slatina 
Mihai IoĂ MITA 


