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DISPOZIŢIE
Referitoare la: aprobarea desfăşurării activităţii de prezentare tehnică şi mijloace de protecţie şi
intervenţie, tehnică auto, 1n data de 03 aprilie 2022, 1n Parcul Tineretului din municipiul Slatina,
jud. Olt, eveniment organizat de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, cu ocazia
sărbătoririi Implinirii a 172 de ani de la Infiinţarea Jandarmeriei Române

Având in vedere:
- adresa nr.3.415.378/28.03.2022, emis'ă de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, Inregistrată
la:Primăria municipmlui Slatina, sub nr.317,74/3,0.03.2022, prin care se comunică faptul că In data de
03.04.2022, Intre orele
14,0h,
ăfci1Jitieretii1uidin municipiul Slatina, jud.Olt, va avea loc
,Ăesfăşurarea activitătii de preZefifare, fetiniă si mijloace de protecţie şi intervenţie, tehnică auto,
,eveniment organizat de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, cu ocazia sărbătoririi
împlinirii a 172 de ani de 1a fiitiţareaşiandartnerieiRoinâne.
- 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, alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.b) din OUG.
nr.57/05.07.2019 - privind Codul Administrativ.

Primarul municipiului Slatina
1)ISPUNE
Art. 1. Se aprobă 1n data de 03.04.2022, Intre orele 10 30 — 14 00, în Parcul Tineretului din
municipiul Slatina, jud.Olt, desfăşurarea activităţii de prezentare tehnică şi mijloace de protecţie
intervenţie,,thnică auto, precum şi câini de serviciu, eveniment organizat de către Inspectoratul de
Jandarmi, Judeţean Olt, cu ocazia sărbătoririi Implinirii a 172 de ani de la infiinţarea Jandarmeriei
R-011"011 .
:
Art.2. Activitatea va conta In mai multe forrne de promovare a instituţiei Jandarmeriei Olt,
respectiv- de prezentare tehnică şi. mijloare de protecţie şi intervenţie, tehnică auto, precum si câini
sdrvicin.
' •
De asemenea va exista o provocare pentru • cei prezenţi 1n Parcul Tineretului respectiv
Challenge accepted"., probă,careconstă,ln,alegerea unui exerciţiu care se va repeta până ce unul
dintre concurenţi va ceda (jandarmi vs tineri/copii).
In parcarea clin, prpximitatea pareţtlu vor fi amplasate trei autospeciale de jandarmi care pot fi
prezentate copiilor prezenţi.
La această activitate participă aprpximativ 15 jandarmi, iar persoana responsabilă cu
desfăşurarea acestei aCţiuni este doatnna'căpitan Simona Floricel.

Art. 3. Organizatorii acestei manifestări care urmează să se desfăşoare 1n data de 03.04.2022, Intre
orele 10,30 — 14,00, Impreună cu Poliţia municipiului Slatina, Serviciul Public Direcţia Poliţia
Locală, Inspectoratul de Jandarmi Olt, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab" al
Judeţului Olt, Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatul Public şi Serviciul de Ambulanţă, vor
lua măsurile şi vor Intreprinde acţiunile ce se impun pentru a realiza condiţiile necesare desfăşurării
evenimentului.
Art.4. Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează
potrivit Legii nr. 60 / 1991 cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică la:
Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Inspectoratul de Jandarmi Olt;
- Poliţia municipiului Slatina;
- Serviciul Public- Direcţia Poliţia Locală Slatina;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab" al Judeţului Olt;
- Direcţia Administrare Patrimoniu;
- Serviciul de Ambulanţă Olt;
- Persoanei nominalizată la art.2.
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Contrasemnează,
Secretar general al municipihru-i Slatina,
Mihai Ion IDJTĂ

