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

telefon 0249/439377; 439233 fax: 02491439336 
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Nr.  I 1O / 02,0 Q.2022 

DISPOZ1 11E 

Referitor la: Aprobarea desfa'surării manifestărilor prilejuite cu ocazia comemorării 
eroilor martiri căzuţi pentru „VICTORIA REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989 , in data de 
22.12.2022, eveniment organizat de către MINISTERUL APARARII NATIONALE — 
GARNIZOANA SLATINA 

Având 1n vedere : 

- adresa nr.A3148/14.12.2022 emisă de către MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE 

GARNIZOANA SLATINA,Inregistrată la Primăria municipiului Slatina sub nr.132491 

/15.12.2022, prin care se comunică faptul că 1n data de 22.12.2022, 1n intervalul orar 09,40 — 11,00, 

va avea loc sărbătorirea „VICTORIEI REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 ",eveniment care 

se va desfăşura In municipiul Slatina la Troiţa Eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, pe platoul 

din faţa Casei de Cultură a Tineretului,din municipiul Slatina,jud.Olt,conform programului 

activităţilor. 

- avizul favorabil nr..2014 /02i 402. 2022 emis de către Poliţia municipiului Slatina-Biroul Poliţia 

Rutieră, Inregistrat la Primăria municipiul Slatinajud.Olt, sub nr.  432g13 4,30. Ad,2022;
- 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; 

in temeiul prevederilor art.155, alin (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 

Art.l.Se aprobă In data de 22.12.2022, In intervalul orar 09,40 — 11,00, pe platoul din faţa Casei 

de Cultură a Tineretului,din municipiul Slatina,jud.Olt, la Troita Eroilor Revolutiei din decembrie 

1989 desfăşurarea manifestărilor prilejuite cu ocazia comemorării eroilor martiri căzuţi pentru 

„VICTORIA REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989",eveniment organizat de către 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE GARNIZOANA SLATINA,conform programului 

activităţilor anexă la prezenta dispoziţie. 

Art.2.Se aprobă oprirea circulaţiei 1n data 22.12.2022, Intre orele 09,40-11,00, pe strada Ecaterina 

Teodoroiu (pe tronsonul Catedrală-sens giratoriu Casa de Cultură a Tineretului),Intre intersecţia cu 

B.dul A.I.Cuza şi Hotel Restaurant CITY. 



Art.3.0rganizatorii manifestării ce urmează să se desfăşoare 1n data de 22.12.2022,Intre orele 09,40 —

11,00,impreună cu Poliţia municipiului Slatina, Inspectoratul de Jandarmi Olt, Serviciul Public-Direcţia 

Poliţia Locală,Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţe,Serviciul de Ambulanţă,SC LOCTRANS SA 

SLATINA,Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatul Public, vor lua măsurile corespunzătoare şi vor 

Intreprinde acţiunile ce se impun pentru a realiza condiţiile necesare desfăşurării manifestării. 

Art.4. Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii constituie contravenţia şi se sancţioneaz'ă potrivit 

Legii nr. 60 / 1991 cu modific'ările şi completările ulterioare. 

Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică la : 

Instituţia Prefectului Judeţul - Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Garnizoana Slatina; 
- Inspectoratul de Jandarmi Olt; 

Poliţia municipiului Slatina; 
Serviciul Public- Direcţia Poliţia Locală Slatina; 

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab" al Judeţului Olt ; 

- SC Loctrans SA Slatina; 
- Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatul Public; 

- Serviciul de Ambulanţă Olt ; 

Prim 
Constantin StelIan Emil-

` 

• 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului Slatina, 
Mihai Ion IDI 



R ÂNIA 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

COMENDUIREA GARNIZOANEI SLATINA 
Nr.  //- ang  din  "2-decembrie 2022 

DE ACORD 
COMANDANTUL 

Locotenent - colone 
IEL PESCARU 

; . 
• 

NECLASIFICAT 
Exemplar' nr. 4. ' 

APROB 
PRE I OLT 

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR 
CE SE DESFĂŞOARĂ iN MUNICIPIUL SLATINA 

CU PRILEJUL „ZIUA VICTORIEI REVOLUTIEI ROMÂNE IA LIBERTĂTIP' 

Nr. 
crt. 

ACTIVITATEA 
DATA 
ORA 

LOC DE 
DESFĂ URARE 

CINE 
CONDUCE 

 CINE EXECUTĂ OBS. 

1. 

Prezentarea efectivelor, fanfarei 
„Lyra Band" la 1otu1 de 
desfăşurare a ceremoniei şi 
ocuparea locului 1n dispozitiv. 

22.12.2022 
094o_ 0955

Troiţa Eroilor 
Revoluţiei 

decembrie-1989 - 
Platoul Casa de 

Cultură a Cultură a 
Tineretului 

Instituţia 
Prefectului 

•  Personalul din cadruI instituţiflor din 
sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţiona1ă, ANVR şi ANCMRR 
din Municipiul Slatina, 

• Preoţii slujitori din cadrul Episcopiei
Slatinei şi Romanaţilor. 

• Fanfara „L a Band". 

2. 
intămpinarea persoanei oficiale, 
prezentarea onorului şi ocuparea 
locului 1n dispozitivul adoptat. 

22.12.2022 
0955-10" 

Troiţa Eroilor 
Revoluţiei

decembrie-1989 - 
Platoul Casa de 

Cultură a Cultură a 
Tineretului 

Garnizoana. 
Slatina 

• 

mi • Comandantul Ga zoanei. 

3. 
Prezentarea evenimentului pentru 
care a fost organizată ceremonia. 

• 

-22.12.2022 
10" -10" 

Troiţa Eroilor • 
Revoluţiei 

decembrie-1989- 
Platoul Casa de 

Cultură. a Cultură a 

Instituţia 
Prefectului • Speaker CMJ Olt 

1 din 4 NECLASIFICAT 



Neciasiticat • 
Nr. 
crt. ACTIVITATEA DATA 

ORA 
LOC DE 

DESFĂSURARE 
CINE 

CONDUCE 
CINE EXECUTĂ OBS.

, Tineretului 
, 

• 

4. Intonarea Imnidlui Naţional al 
RomânieL 

22.12.2022 
1005 —101° 

Troiţa Eroilor 
Revoluţiei 

decembrie-1989 — 
Platoul Casa de 

Cultură a Cultură a 
Tineretului 

1n 
Pre 

i 

tituţia 
ectului 

. . 

• Fanfara „LyraBand". • 
,• 
• .: ,. . 

.. - • 

' 

5. 

• 
• 

Oficierea serviciului religios. 
, . 

22.12.2022 
101°— 1020

Troiţa Eroilor 
Revoluţiei 

decembrie-1989 — 
Platoul Casa de 

Cultură a Cultură a 
Tineretului 

Eptscopa
Sl4tinei 

Ro manaţ 

. 

i 
şi 
ilor 

. . • 
' • 

• Preoţii slujitori din cadrul Episcopiei 
Slatinei şi• 12.6-manaţilor. 

. 

6. 
Alocuţiuni sau mesaje prezentate 
de persona1ităţi1e4civi1e şi militare 
participante. 

22.12.2022 
1020— 104° 

Troiţa Eroilor 
Revoluţiei 

decembrie-1989 — 
Platoul Casa de 

Cultură a Cultură a 
Tineretului 

Intituţia 
Pre ectului 

ţ 
. 

• Personalităţile civile şi militare 
participante. 

••• ,, 

7. 

Depuneri de coroane, jerbe şi 
buchete de fiori la 'Troiţa Eroilor
Revoluţiei decembrie-1989 din 
partea entităţilor (instituţifior) sau 
a1tor persoane menţionate In 
Legea nr. 215 din 11.11.2016— 
privind ceremoniile oficiale. 

22:12.2022 
104°— 1050

Troiţa Eroilor 
•Revoluţiei 

decembrie-1989 — 
Platoul Casa de 

Cultură a Cultură a 
Tineretului 

Instituţia 
Pretbctului 

• 

. 
• • • • Personalităţile civile şi militare 

participante. . 

- 

8. 

, . 
Defilarea detaşamentului de 
onoare! 

• 
. 

22.12.2022 
105°— 1100

. Troiţa Eroilor 
Revoluţiei • 

decembrie-1989 — 
•Platoul Casa de 

Cultură a Cultură â 
Tineretului 

Comandantul 

detaşament 
nominalizat 

de • 1Viilitarii din detaşamentul de onoare. 
• 

• 

• 

Neclasificat 
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• Neclasificat 

RESPONSABILITĂŢI PENTRU INSTITUŢII: 

Institutia Prefectului: 
• invitarea conducătorilor serviciilor publice deconcgitrate din municipiu, reprezentanţi ai partidelor politice, mass-media, 

serviciului judeţean de ambulanţă; cetăţem• 'aim iiiuh.i Slatina pentru a participa la eveniment. 

Consiliul Judetean Olt: 
• achiziţionarea coroanelor de flori; pe lenta din stânga coroanei se va Inscrie : „RECUNOŞ771VŢĂ E7ERNĂ EROILOR NEAMULUF,' 

iar pe lenta din dreapta coroanei—„/N5i/WIT4". (conform Ordinului ministrului apărării naţionale.nr. M 172/15.09.2020: coroanele de 
flori care se depun de către institutii pentru nivelul 3 de reprezentare sunt In format rotund, cu dimensiunile cuprinse Intre 70-80 cm 
Inălţime şi un număr de 60-80 de fire de flori, se evită amestecul de culori şi specii de flori, specia de flori are ca etalon garoafele, se 
interzice folosirea de flori artificiale, lentele coroa.nelor sunt confecţionate pe suport textil sau hârtie şi reproduc culorile roşu, galben şi 
albastru, lungirnea lentei cu rnaxim 10 cm mai lungă decât diametrul coroanei, iar lăţimea de 15-20 cm). 

Primăria Municipiului Slatina: 
• asigurarea materia1elor necesare desfăşurărfl serviciului religios; 
• asigurarea prezenţei fanfarei „Lyra Band". 
• asigurarea amplificărfl radio la locul de desraşurare a ceremoniei ( prezentare pe 22.12.2022, ora 0900) . Se vor asigura 2 

microfoane cu stativ; 
• asigurarea a două echipaje de poliţie locală pentru păstrarea ordinii publice la locul şi pe tirnpul desfăşurării 

ceremonialului; 
• Intreţinerea şi pregătirea locului unde se desfăşoară ceremonia: in perioada 20-21.12.2022, 
• Intreruperea circukţiei 'in data de 22.12.2022, 1n intervalul 0945 — 11°°, pe Strada Ecaterina Teodoroiu (pe tronsonul 

Catedrală - sens giratoriu Casa de cultură a Tineretului) , intre intersecţia cu bulevardul Akxandru Ioan Cuza şi 
Hotel Restaurant CITY. 

Garnizoana Slatina: 
• informează şi aduce la cunoştinţa instituţfllor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, 

Consiflului Judeţean Olt, Primăriei Slatina, ANVR, ANCMRR, Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor despre 
responsabilităţile ce le revin; 

• asigură patru militari pentru depuneri de coroane de flori. 

Neclasificat 
elin 4 



edă`s*t • 
ASIGURAREA CU EFECTIVE ŞI MATERIALE 

Nr 
crt 

• 

• 
SE ASIGURĂ, 

, 

, 

UNITĂŢ I MILITARE A.N.V.R. - 
 Filiala OLT şi 
A.N.C.M.R.R
Filiala SlatinaI.J.J. 

OLT 
I.S.U. 
OLT , 

B. 22 I. 
CARACAL 

1.1.J. 
OLT 

D.J.I. 
• OLT 

D.J.T.S. 
OLT 

1. Militari pentru pază monument - 4 militari - - - - 

2. 
• 

Pluton gardă de onoare lx18 
militari 

lx18 
militari 

1x18 
militari - 

_ _ _ 

3. Comandant de pluton 1 ofiţer 1 ofiţer l'ofiţer , - 
_, 

- - 
4. Drapelul de luptă al unităţii - - 1 - - 

• 

- - 
. • Gardă la drapel - 7 militari - - - - 

6. Comandant gardă de onoare - 1 ofiţer - - - - 

7. Asigurarea ordinei la locul 
de. . 

desfăşurare al ceremonialului 
4 militari - • - - • - - 

8. 
Asigurarea fluidizării. traficuluirutier la 
locul de desfăşurare al ceremonialului. 

- _ 2 echipaje 
poliţie rutieră, 

_ . •
-

_ 

ŢINUTA PARTICIPANŢILOR: CADRELE MILITARE - ţinuta de oraş (conform anotimpului); scurtă imblănită cu guler, fular, mănuşi din piele, 
şapcă/pălărie, 

PERSONALUL CIVIL - linută decentă. 

PUNCT DE CONTACT: "Cpt. NICOLAE RĂZVAN TELEFON 0765176994 sau 0249/437173 FAX 0249/432549 

Şeful Come 
Căpitan 

R n NICOLAE 

oanei Slatina 

Neclasificat 
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• 
Anexă la nr.2tiyiLdt.a.12,1Z.2022. 

SCHEMA DE PRINCIPTU 
a organizării şi desfăşurărfl ceremoniei militare pentru depuneri de coroane, jerbe şi buchete de flori la 

Trolţa Eroilor cu prilejul comemorărfl eroflor martiri căzuţi pentru „ VICTORIA REVOLUŢIEI DECEMBRIE 1989 " , platou Casa de 

LEGENDĂ: 

A - Locul de oprire a autovehiculuIui 
oficial; 

B - Locul comandantului gărzii de onoare pentru 
prezentarea onorului; 

C - Locul oficialităţilor locale; 
D Locul personalităţilor din sistemul de 

apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţionaIă; 

E - Locul personalităţilor civile; 
F - Locul persoanel care prezintă desfăşurarea 

ceremoniei; 
G - Locul de dispunere a gărzil la rnonument; 

, H Locul unde se oficiază serviciul religios; 
I - Locul iniţial al coroanelor; 
J -Locul unde se depun coroane de flori; 
K-Locul oficialităţilor pe timpul defilării gărzh 

de onoare; 
L - Locul personalităţilor din sistemul de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
pe timpul defilării gărzii de onoare; 

M -Locul personalităţilor civile pe timpul 
defilărli gărzli de onoare; 

N ------1> Itinerare de depIasare a persoanei 
oficiale; 

Cultură a Tine.ret00.,S1atina 
CASA DE CULTeRĂ Intrare AMBULANŢAi==>

A TINERETULUI 

G<>

 LikoOk~.~1

HO 

0 

O F 

B 

OLTLIBRIS 

Intrare PROFI c=ş, 

Cpt. 
144.4• 402 A 

410114:4 *F 


