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Nr. \ / JLhPS. 2020
DISPOZITIE

Referitor la: Aprobarea desfa§urarii unui mar$ in cadrul proiectului Rotary,, Promenda
Inimilor”, eveniment organizat de catre ASOCIATIA ROTARY CLUB SLATINA

Avand in vedere:
- adresa emisa de catre ASOCIATIA ROTARY CLUB SLATINA,reprezentata prin doamna 

Andreea Dumitrescu-Pre§edinte,inregistrata la Primaria municipiului Slatina,sub 
nr.61741/02.09.2020, prin care se comunica faptul ca in data de 29.09.2020. intre orele 18.00-19.00, va 
avea loc desfa§urarea unui mar§ in cadrul proiectului Rotary,, Promenda Inimilor”, pe trotuarele 
bulevardului A.I.Cuza avand urmatorul traseu: Magazinul „01tul” — Casa de Cultura a 
Tineretului- Prefectura Olt- Magazinul Oltul”;

Proiectul consta in marcarea permanent a unui traseu pietonal din municipiul Slatina, respectiv: 
trotuarele bulevardului AJ.Cuza pe traseul: Magazinul „01tul” - Casa de Cultura a Tineretului- 
Prefectura Olt- Magazinul Oltul”;

La acest eveniment la care vor participa maxim 50 de persoane,( cu respectarea masurilor de 
protecjie impuse de lege impotriva raspandirii coronavirusului §i anume :masca de protecIie,distanfa 
fizica,numar legal de persoane admis).

- prevederile art.7 §i 8 din Legea nr.60/1991, privind organizarea §i desfa§urarea adunarilor publice 
modificata §i completata de Legea nr.31/2004;

- prevederile art.l, pet. 17 din Anexa nr.3 Masuri pentru diminuarea impactului tipului de rise din 
H.G.nr.782/14.09.2020 — privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 
15 septembrie 2020, precum §i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea §i 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

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 aproba desfa§urarea unui mar§ in cadrul proiectului Rotary,, Promenda Inimilor” 
eveniment organizat de catre ASOCIATIA ROTARY CLUB SLATINA, reprezentata prin 
doamna Andreea Dumitrescu -Preipedinte, eveniment care va avea loc in data de 29.09.2020. intre 
orele 18,00 —19,00.

Desfa§urarea mar§ului va avea loc pe trotuarele bulevardului A.I.Cuza, pe traseul: Magazinul 
„01tul” - Casa de Cultura a Tineretului- Prefectura Olt- Magazinul Oltul”;

Programul este promovat de Fundajia Romana a Inimii, Forumul National de Prevenjie, Societatea 
Romana de Cardiologie §i Clubul Rotary Slatina;

Proiectul consta in marcarea permanenta a unui traseu pietonal din municipiul Slatina, respectiv: 
trotuarele bulevardului AJ.Cuza pe traseul: Magazinul „01tul” - Casa de Cultura a Tineretului- 
Prefectura Olt- Magazinul Oltul”;

Obiectivul programului „ Promenada Inimilor”, este cel de a incuraja persoanele de toate varstele 
sa faca mi§care, ca parte importanta a prevenjeiei cardiovasculare.

Marcajele folosite sunt: desene cu logo-ul proiectului pe trotuar (1 desen la 100 m ) §i 5 marcaje 
verticale cu dimensiunile:450 mm x 450 mm - dimensiunea panoului,400 mm inal{imea(inclusiv stilpul 
de susiinere).
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Art.2.La acest eveniment vor participa maxim 50 de persoane, care vor respecta masurilor de protecjie 
impuse de lege fmpotriva raspandirii coronavirusului - COVID 19.

Persoanele responsabile cu desfa§urarea acestui eveniment sunt urmatoarele:
Doamna Andreea Dumitrescu -Pre$edinte-ASOCIATIA ROTARY CLUB SLATINA; 
Doamna Simona Capisizu;
Domnul Catalin Patru.

Art. 3. Organizatorii evenimentului ce urmeaza s& se desfa§oare in data de 29.09.2020. impreunS cu 
Polifia municipiului Slatina, Inspectoratul de Jandarmi Olt, Serviciul Public Local -Directia Polina Locala, 
Inspectoratul pentru Situa^ii de Urgent , Serviciul de Ambulant Directia Administrarea Domeniului 
Public §i Privat, Directia Administrarea StrSzilor §i Iluminatul Public ,vor lua mSsurile corespunzatoare §i 
vor intreprinde ac^iunile ce se impun pentru a realiza condi^iile necesare desfa§urarii manifestarii.

Art. 4. Nerespectarea prevederilor prezentei dispozijii constituie contraven^a §i se sanclioneaza potrivit 
Legii nr. 60 / 1991 cu modificarile §i completarile ulterioare.

Art.5. Prezenta dispozitfe se comunica la:

- Institujia Prefectului Judepil - Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- ASOCIATIA ROTARY CLUB SLATINA;
- Inspectoratul de Jandarmi Olt;
- Polijia municipiului Slatina;
- Serviciul Public Directia Polina Locala Slatina;
- Inspectoratul pentru Situatii de Urgent „Matei Basarab” al Judepilui Olt;
- Directia Administrarea Domeniului Public §i Privat;
- Directia Administrarea Strazilor §i Iluminatul Public
- Serviciul de Ambulant Olt;


