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DISPOZIŢIE 

Referitoare la: aprobare amplasarea patinoarului in aer liber in parcarea din vecinătatea parcului 
Tineretului şi aprobare amplasarea comercianţilor pe Aleea Eroilor şi in parcul Tineretului. 

Avănd In vedere: 
- adresa S.C. ART STAR SOUND MASTER S.R.L., Inregistrată la Primăria municipiului 

Slatina cu nr. 137507/29.12.2022, prin care solicită prelungirea perioadei de ftincţionare a patinoarului 
amplasat 1n parcarea din vecinătatea parcului Tineretului i a perioadei de funcţionare a comercianţilor 

amplasaţi pe Aleea Eroilor şiin parcul Tineretului; 
- faptul că, elevii Inscrişi la unităţile de Invăţământ din municipiul Slatina se vor afla 1n vacanţa 

de iarnă până In data de 09.01.2023; 
- faptul că, principalul obiectiv al Primăriei municipiului Slatina este oferirea unui climat adecvat 

cetăţenilor pentru a se destinde şi a ieşi din cotidian; 
- prevederile art.7 şi 8 din Legea 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, 

modificată şi completată de Legea 31/2004; 
in temeiul prevederilor art.155, alineat (1), lit. „e" şi art. 196, alineat (1), lit. „b" din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SLATINA 
DISPUNE 

Art. 1. Se aprobă amplasarea patinoarului 1n aer liber 1n parcarea din vecinătatea parcului 

Tineretului, din data de 30.12.2022, până 1n data de 09.01.2023, conform prevederilor protocolului de 

colaborare, anexă la prezenta dispoziţie şi parte integrantă din aceasta. 

Art. 2. Se aprobă amplasarea comercianţilor pe Aleea Eroilor şi 1n parcul Tineretului, din data de 

30.12.2022, până." In data de 09.01.2023, conform prevederilor protocolului de colaborare, anexă la 

prezenta dispoziţie şi parte integrantă din aceasta. 

Art. 3. Persoanele desenmate pentru buna desfăşurare a activităţilor de la patinoar şi comercianţii 

amplasaţi: 

1. Robert BĂSESCU- Administrator S.C. Art Star Sound Master S.R.L; 

2. I1ie SCAETE — Director adjunct - Serviciul Public Direcţia Poliţia Locală; 

3. Claudiu Lucian DASCĂLU - Director - Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public; 

4. Bogdan Ilie ANDREIANA - Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public; 

Art. 4. Organizatorii acestor activităţi care unnează să se desfăşoare 1n perioada 30.12.2022 — 

09.01.2023, Impreună cu Poliţia municipiului Slatina, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei 

Basarab", Serviciul Public - Direcţia Poliţia Locală Slatina, Inspectoratul de Jandarmi Olt şi Serviciul 

Judeţean de Ambulanţă, vor lua măsurile şi vor Intreprinde acţiunile ce se impun pentru a realiza 

condiţiile optime desfăşurării evenimentului. 



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

potrivit Legii nr. 60/1991, cu modific'ările şi completă.'rile ulterioare. 
Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică la: 

- Instituţia Prefectului Judeţul - Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Viceprimarul municipiului Slatina; 
- Poliţia municipiului Slatina; 
- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Olt; 
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab"; 
- Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt; 
- Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public; 
- Serviciul Public - Direcţia Poliţia Locală; 

- Direcţia Generală Economică; 

- S.C. ART STAR SOUND MASTER S.R.L., 
- Serviciul Cultură, Sport. 
- Persoanele desemnate la art. 4. 

• 

• 

• 

Pri 
Constantin 

Contrasemnează, 

f Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai fL IDITA 



Municipiul Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 02491439377; 439233 fax: 02491439336 

E.-mail: office@primariaslatina.ro 

Anexă." la dispoziţia Primarului mun. Slatina nr.  02/2 , /30, /.2.-  .2022 

PROTOCOL DE COLABORARE 

iricheiat azi, 30.12.2022, 1n vederea amplasării patinoarului 1n parcarea din vecinătatea 

parcului Tineretului şi amplasării comercianţilor pe Aleea Eroilor şiin parcul Tineretului. 

incheiat intre: 

1.1. MUNICIPIUL SLATINA, cu sediul in Slatina, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, jud. Olt, 

cod fiscal 4394811, cont de trezorerie al municipiului Slatina R008TREZ24A675000203030X deschis 

la Trezoreria municipiului Slatina, reprezentat prin Gigi Ernes VILCELEANU, In calitate de viceprimar 

al municipiului Slatina, pe de-o parte, 

1.2. S.C. ART STAR SOUND MASTER S.R.L., cu sediul 1n strada Ecaterina Teodoroiu, nr. 

2B, bl. V23, et.2, ap.8, Slatina, judeţul Olt, 'cod identificare fiscală: 32338639, J28/570/2013, 

reprezentată prin Robert Marius BĂSESCU, 1n calitate de Administrator, pe de altă parte. 

1. OBIECTUL PROTOCOLULUI: 

Obiectul prezentului protocol îl constituie colaborarea Intre cele două părţi, 1n vederea amplasării 

patinoarului 1n parcarea din vecinătatea parcului Tineretului şi amplasării comerciantilor pe Aleea 

Eroilor şi 1n parcul Tineretului (fără responsabilităti financiare din partea Primăriei municipiului 

Slatina) din data de 30.12.2022, până pe data de 09.01.2023. 

2. OBLIGAŢIILE PARTENERILOR: 

A. MUNICIPIUL SLATINA se obligă: 

1. să asigure ordinea şi liniştea publică pe toată perioada evenimentului prin Serviciul public — 

Direcţia Politia Locală şi Inştiinţarea prealabilă a Politiei municipiului Slatina - Biroul Ordine Publică 

şi Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Olt. 

2. să interzică accesul autoturismelor şi să pună la dispoziţie parcarea din imediata vecinătate a 

restaurantului McDonald's, aferentă parcului Tineretului, pentru amplasarea unui patinoar 1n aer liber 

(dimensiunea 28m x 13m); 

3. să pună 1a dispozitia S.C. ART STAR SOUND MASTER cu titlu gratuit, parcarea din 

imediata vecinătate a restaurantului McDonald's, 1n timp ce prestatorul se obligă să respecte 

prevederile punctului 2 din capitolul 2 B., Intrucât Primăria municipiului Slatina Işi propune orientarea 



priorităţilor copiilor/elevilor către sport şi mişcare în aer liber pentru o dezvoltare armonioasă a 

acestora. 

B. S.C. ART STAR SOUND MASTER S.R.L., prin reprezentantul legal, pe toată perioada de 

desfăşurare a activităţii patinoarului, se obligă: 

1. să respecte termenele şi perioada de desfăşurare a activităţilor; 

2. să asigure participarea gratuită la patinoar (zilnic, Intre orele 17:00 - 18:30), tuturor elevilor 1nscrişi 

la unităţile de Invăţărnânt din municipiul Slatina, după o programare prealabilă stabilită de comun 

acord cu reprezentanţii unităţilor de Invăţământ (comunicată ulterior Primăriei municipiului 

Slatina), astfel Incât toţi elevii vizaţi de această gratuitate să beneficieze câte o singură dată, prin 

rota.ţie, până la acoperirea numărului total de elevi Inscrişi la şcolile şi liceele de pe raza 

municipiului Slatina; 

3. să demonteze patinoarul in aer liber şi toate echipamentele conexe ale acestuia. Demontatul se va 

realiza în ziva imediat următoare Incheierii acestor activităţi; 

4. să asigure cele mai bune condiţii de funcţionare a patinoarului: siguranţa tuturor participanţilor, 

siguranţa utilizării echipamentelor şi montarea acestora, electricitate, generator curent electric — 

dacă este cazul, combustibil pentru deservire pe toată perioada respectiv 30.12.2022 — 09.01.2023 

dacă este cazul, personalul necesar pentru intreţinerea şi funcţionarea acestuia, echiparnentele 

necesare asigurate tuturor vizitatorilor, alte cerinţe care se impun 1n cazul unor disfifficţionalităţi; 

5. să respecte legislaţia în domeniu la data respectivă pe toată perioada demontării, dar şi de exploatare 

a echipamentelor; 

6. să asigure toate elementele de securitate şi sănătate 1n muncă, societatea comercială fiind direct 

responsabilă de absolut toate bunurile şi elementele utilizate şi pentru desfăşurarea activit'ăţii de la 

patinoar, 1n bune condiţii; 

7. să obţină toate autorizaţiile necesare legate de transportul şi manipularea patinoarului şi a 

echipamentelor prezente 1n ofertă; 

8. să se asigure că bunurile nu sunt deteriorate pe toată durata de funcţionare a patinoarului i sunt 

păstrate 1n condiţii de siguranţă; 

9. să asigure paza şi protecţia echipamentelor şi a tuturor echipamentelor conexe, utilizate de toţi 

vizitatorii patinoarului; 

10. să asigure salubrizarea Intregii locaţii pe parcursul desfăşurării evenimentului şi să o readucă la 

stadiul iniţial; • 

11. să suporte eventualele cheltuieli 1n caz de deteriorare a amplasamentului pe perioada desfăşurării 

evenimentului, datorări cauzate strict din cauza prestatorului; 

12. să Işi asume integral responsabilitatea asigurării tuturor resurselor materiale, umane şi financiare 

necesare; 



13. să obţină toate avizele, autorizaţiile, dar şi alte cerinţe legale privind desfăşurarea activităţii şi 

siguranţa instalaţiilor; 

14. să se asigure că toate echipamentele corespund standardelor ISU/ISCIR; 

15. să se asigure de faptul că, pe toată perioada de funcţionare a patinoarului, toate echipamentele 

Inchiriate (sau oferite cu titlu gratuit elevilor), să fie conforme cu legislaţia 1n vigoare, să se prezinte 

1n stare perfectă din punct de vedere al siguranţei beneficiarilor, esteticii şi funcţionalităţh. 

16. să se asigure de utilizarea corectă a echipamentelor patinoarului de către vizitatori şi să asigure 

intervenţia unui echipaj medical de urgenţă pe toată perioada de desfăşurare a programului 

patinoarului (In cazul 1n care situaţia o impune), fără nici o implicare a autorităţilor locale. 

17. să se asigure de faptul că, toţi comercianţii respectă condiţiile impuse prin achiziţia serviciilor de 

organizare „Târgul de Crăciun" 2022, vor salubriza, o vor predain aceeaşi stare 1n care au preluat-o 

şi o vor elibera la data de 09.01.2023. 

18. să achite integral taxa de ocupare a domeniului public la Direcţia Generală Economică, pentru toţi 

participanţii şi pentru toată perioada solicitată (30.12.2022-09.01.2023). 

3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 

Activităţile se vor desfăşura 'in perioada 30.12.2022 — 09.01.2023, 1n parcul Tineretului din Slatina, str. 

Tunari, nr. 1, jud. Olt. 

4. DURATA ACORDULUI: 

Acordul se Incheie 1n 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Intră 1n vigoare la data de 

30.12.2022 şi este valabil până la terminarea activită'ţilor. 

Modificarea prezentului protocol va fi făcută numai cu acordul scris al părţilor, prin act adiţional, datat 

şi semnat de ambele părţi. Prezentul protocol este parte integrantă a dispoziţiei Primarului municipiului 

Slatina nr. .2022. 

Şef Serviciu Cu tură, Sport 

Mihai 
el HĂU 

Wrvil

intocmit, 
Inspector de specialitate 

Corina Flo • ONSTANTIN 

S.C. ART STAR SOUND MASTER 
Administrator, 

Robert Marius BĂSES jF 

s,ze4/3:0 :- 
<S4 


