Primăria municipiuluî Slatilna
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 02491439377; 439233 ; fax: 02491439336
e-mail: officeQprimariaslatina.ro site: www.primadaslatina.ro

Nr.

/069

/ -2-7-0‘ .2022

DISPOZME
Referitoare la: Aprobarea desfă,şurării evenimentului „Zilele municipiului Slatina" — Parcul
Tineretului, in perioada I - 3 iulie 2022, de către Primăria municipiului Slatina i Consiliul
Local al municipiului Slatina

Având in vedere :
prevederile H.C.L. nr. 69/28.02.2022 referitoare la aprobare programe şi proiecte culturale,
educative şi manifestări sportive pe anul 2022, cu modificările ulterioare, prin care a fost
aprobată organizarea evenimentului „Zilele municipiului Slatina";
referatul Serviciului Cultură, Sport nr. Ş66. 4
- avizul favorabil pentru oprirea circulaţiei nr. 3(87WI 23. 44 2022, emis de Poliţia
municipiului Slatina-Biroul poliţia Rutierkinregistrat la Primăria municipiului Slatina,sub
nr. 46-1-5-8 I .2-7, 0C 2022;
- faptul că, zona unde va avea loc evenimentul va fi amenajată cu spaţii pentru publicul spectator
(in faţa scenei), spaţii de promenadă şi terase cu specific tradiţional românesc unde vor fi
comercializate preparate la grătar, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice i pe Aleea Eroilor vor
fi amplasaţi vendori cu articole meştesugăreşti;
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,

/.2.g.04.2022;

in 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 organizarea de către Consiliul Local şi Primăria municipiului Slatina a
evenimentului „Zilele municipiului Slatina" in perioada 1-3 iulie 2022, prin operatorul economic
S.CArt Star Sound Master S.R.L. reprezentat de domnul Robert Băsescu, în Parcul Tineretului de
pe Aleea Eroilor din municipiului Slatina, unde vor avea loc spectacole de muzică uşoară, la scenă,
susţinute de diverse trupe i artişti de renume, după următorul program:
- Vineri - 1 iulie 2022,In intervalele: 20:00 - 21:00 — atmosferă intreţinută de un DJ;
21:00 - 21:45 - va concerta Dorian POPA;
21:45 — 22:30 - va concerta N&D;
- Sâmbătă - 2 iulie 2022, in intervalele: 20:00 - 21:00 - recital Trupa Alutus din Slatina;
21:00 - 21:45 - va concerta Raluka & Band;
21:45 - 22:30 - va concerta Horia BRENCIU & Band.
- Duminică — 3 iulie 2022, in intervalele: 20:00-20:30 - atmosferă intreţinută de un DJ;
20:30-21:15 - va concerta Edward SANDA;
21:15-22:00 - va concerta Sore;

Art. 2 Zona unde se va desfăşura evenimentul este Parcul Tineretului şi va fi amenajată cu
faţa scenei), spa-ţii de promenadă şi terase cu specific tradiţional
românesc, unde vor fi comercializate preparate la grătar, băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice i pe
Aleea Eroilor vor fi amplasaţi vendori cu articole meşteşugăreşti.
La acest eveniment se estimează prezenţa a aproximativ 3000 de persoane.

spaţii pentru publicul spectator

Art. 3 Se aprobă oprirea circulaţiei pe Aleea Eroilor 1n intervalul 30.06.2022, ora 08:00 04.07.2022, ora 12:00.
Se aprobă eliberarea şi oprirea circulaţiei în parcarea adiacentă străzii Aleea Eroilor şi parcarea
din mijloc, aferentă parcului Tineretului, în intervalul 30.06.2022, ora 08:00 - 04.07.2022, ora
12:00.
Art. 4 Persoana responsabilă cu organizarea si desfăşurarea acestui eveniment este domnul
Robert BĂSESCU, în calitate de administrator al S.C. ART STAR SOUND MASTER S.R.L.
Art.5 Persoanele responsabile cu organizarea evenimentului sunt următoarele:
- Robert BĂSESCU - Administrator S.C. Art Star Sound Master 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.
Art.6 Organizatorii evenimentului ce urmează să se desfăşoare în 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
Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt, vor lua măsurile necesare şi vor intreprinde acţiunile ce se
impun pentru a realiza condiţiile optime desfăşurării în 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.
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. Art Star Sound Master S.R.L.;
rt;
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