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Nr. -0 —.2022 

DISPOZIŢIE 

Referitoare la: aprobarea organizării i desfăşurării proiectului educaţional organizat de 
Asociaţia Akademia Kinderland Bucureşti In municipiul Slatina, jud.Olt,Parcul Tineretului, 
In perioada 15 - 25 iulie 2022 şi oprirea temporară a circulaţiei pe prima artera la intrarea 
din strada Tunari, Parcul Tineretului. 

Avănd in vedere: 

- adresa emisă de Asociaţia Akademia Kinderland Bucureşti, inregistrată la Primăria 

municipiului Slatina,jud.Olt, sub nr.79659/05.07.2022, prin care se comunică faptul că In perioada 
15 -25 iulie 2022,Intre orele 10,00-18,00,in cadrul Caravanei Akademia Kinderland, va avea 
loc desfăşurarea proiectului educaţional destinat copiilor, la care vor participa aproximativ 100-
200 persoane şi copii. 

Akademia Kinderland este un spaţiu revoluţionar,organizat In incinta unui van expoziţional, 

1n care copii, alături de părinţi, află ce inseamnă alimentaţia sănătoasă şi care este importanţa ei, 
cum să combine corect alimentele, să devină responsabili i să evite risipa alimentară, precum şi 

alte informaţii utile despre nutriţia sănătoasă, prin demonstraţii, imagini, joc şi sinţuri, având ca 
suport mijloace butaforice şi digitale. 

- referatul Serviciului Cultură, Sport nr  /1,3  .2022; 
- avizul favorabil pentru oprirea circulaţiei nr.3(9 06//p7,9 .0,y 2022 emis de Poliţia 

munici iul i Slatina-Biroul Poliţia Rutieră, Inregistrat la rimăria municipiului Slatina, sub 
nr. /..3- g - 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, 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.l. Se aprobă organizarea şi desfăşurarea proiectului educaţional organizat de Asociaţia 

Akademia Kinderland Bucureşti in municipiul Slatina, jud.Olt, Parcul Tineretului, 1n perioada 15-

25 iulie 2022, intre orele 10,00-18,00,1a care vor participa aproximativ 100-200 persoane şi copii. 

Art.2. Se aprobă 1n perioada 15-25 iulie 2022, Intre orele 10,00-18,00. oprirea temporară a 
circulaţiei pe prima artera la intrarea din strada Tunari, 1n Parcul Tineretului din municipiul Slatina, 
jud.Olt. 

Art. 3. Persoana responsabilă cu desfăşurarea acestui proiect educaţional este domnul Vlad 

Velcu - Manager Caravana Akademia Kinderland. 



Art.4. Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează 

potrivit Legii nr.60 / 1991, cu modificările şi completă'rile ulterioare. 

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică la : 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Instituţia Prefectului Judeţul - Olt; 
- Asociaţia Akademia Kinderland Bucureşti; 

- Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Olt; 
municipiului Slatina; 

Biroul Poliţia Rutieră Slatina; 
Serviciul Public Direcţia Poliţia Locală Slatina; 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţ'ă „Matei Basarab" al Judeţului Olt; 
Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatul Public; 
Serviciul de Ambulanţă Olt; 

- Persoana nominalizata la art.3. 

Primar, 
Constantin Stelian E 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipiului Slatina, 
Mihai Ion IDIT/A 


