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Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 02491439336 
e-mail: office(iprimariaslatinaso site: www.primariasiatinaxo 

Nr.1816/05.12.2022 

DISPOZIFIE 

Referitor la: Aprobarea desfăsurării unei adunări publice organizată de către domnul 
Ciobanu Constantin, 1n data de 11 decembrie 2022,1ntre orele 12,20-15,30, pe Esplanada din 
municipiul Slatina,jud.Olt. 

Având In vedere : 

- adresa emisă de către domnul Ciobanu Constantin,domiciliat In Bucureşti,Sector 1,Calea 
Griviţei,nr.34, Inregistrată la Primăria municipiului Slatina, jud.Olt, sub nr.126971/25.11.2022, prin 
care comunică faptul că 1n data de 11.12.2022, Intre orele 12,20-15,30, pe Esplanada din municipiul 
Slatina,jud.Olt,intersecţia dintre B.dul A.I.Cuza şi Aleea Independenţei,va avea loc desfa' şurarea unei 
adunări publice. 

Adunarea publică nu va avea un caracterul unui protest,ci va avea un caracter cu precădere analitic, 
de solidaritate,informativ şi decent,dând astfel posibilitate trecătorilor să poarte dialoguri civilizate cu 
organizatorul,să se informeze asupra tematicilor şi să se exprime public. 

- 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 OUG. 

nr.57/05.07.2019 - privind Codul Administrativ.

Primarul municipiului Slatina 
DISPUNE 

Se aprobă desfăşurarea unei adunări publice 1n data de 11.12.2022, Intre orele 12 20-
15,30,pe Esplanada din municipiul Slatina, jud.Olt,intersecţia dintre B.dul A.I.Cuza şi Aleea 
Independenţei,organizată de către domnul Ciobanu Constantin,domiciliat 1n Bucureşti,Sector 1, Calea 
Griviţei, nr.34. 

Scopul adunării publice îl constituie manifestarea solidarităţii cu cetăţenii tării noastre care 
consideră că suveranitatea naţională trebuie să primeze,să fie de acord cu păstrarea valorilor identităţii 

poporului român, respectarea drepturilor şi libertăţilor legitime, păstrarea actualului conţinut al 
Constituţiei României. 

Art.2. La această adunare publică vor participa aproximativ 10 de persoane,care vor purta ca 
semn distinctiv ecuson tricolor, steaguri tricolore, pancarte, bannere, pliante A4/A5, mijloace de 
sonorizare. 

Art.3.Persoana responsabilă cu desfăşurarea acestei adunări publice este domnul Ciobanu 
Constantin. 



Art.4. Organizatorul manifestării ce urmează să se desfăşoare 1n data de 11.12.2022 Intre orele 
12 20-15 30, Impreună cu Poliţia municipiului Slatina, Inspectoratul de Jandarmi Olt, Serviciul Public-
Direcţia Poliţia Locală,Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţe,Serviciul de Ambulanţă Olt, Direcţia 

Administrarea Patrimoniu,vor lua măsurile corespunzătoare şi vor Intreprinde acţiunile ce se impun 
pentru a realiza condiţiile necesare desfăşurării manifestării. 

Art.5. Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează 

potrivit Legii nr. 60 / 1991 cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică la : 
Instituţia Prefectului — Judeţul Olt; 

- Primarul municipiului Slatina; 
- Domnul Ciobanu Constantin; 
- Inspectoratul de Jandarmi Olt; 

poliţia municipiului Slatina; 
- Serviciul Public- Direcţia Poliţia Locală Slatina; 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab" al Judeţului Olt; 
- Direcţia Administrarea Patrimoniu; 

Serviciul de Ambulanţă Olt ; 

Primar, 
Constantin Ste 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului Slatina, 
Mihai Ion IDIFA 


