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Primăria municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 02491439.377; 439233 fax: 0249/439.336 
e-mail: officeRprimariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro 

Nr /425,  .2022 

DISPOZITIE 

Referitoare la: aprobarea amplasării unui patinoar In aer liber destinat tuturor participanţilor la 
evenimentul „Târgul de Crăciun" organizat de Primăria municipiului Slatina şi Consiliul Local al 

municipiului Slatina, in perioada 1 - 27 Decembrie 2022. 

Având ln vedere: 
- contractul de prestări servicii 123169/14.11.2022, Incheiat Intre Primăria municipiului Slatina 

şi S.C. ART STAR SOUND MASTER S.R.L., privind serviciile de organizare eveniment "Târgul de 
Crăciun"; 

- prevederile H.C.L. nr. 69/28.02.2022, referitoare la „Programe şi proiecte culturale, educative şi 
manifestări sportive pe anul 2022, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Dispoziţiei Primarului municipiului Slatina nr. 1753/15.11.2022, referitoare la: 
aprobarea desfăşurării evenimentului „Târgul de Crăciun" 1n parcul Tineretului, In perioada 1-27 
Decembrie 2022, organizat de Primăria municipiului Slatina şi Consiliul Local al municipiului Slatina. 

- adresa S.C. ART STAR SOUND MASTER S.R.L. Inregistrată la Primăria municipiului Slatina 
cu nr. 126046/22.11.2022, prin care solicită acordul privind amplasarea unui patinoar In aer liber in 
parcarea din imediata vecinătate a restaurantului McDonald's, destinat tuturor participanţilor la 
evenimentul „Târgul de Crăciun" organizat de Primăria municipiului Slatina şi Consiliul Local al 
municipiului Slatina, In perioada 1 - 27 Decembrie 2022; 

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 unui patinoar in aer liber destinat tuturor participanţilor la 
evenimentul „Târgul de Crăciun", in intervalul 25.11.2022 — 29.12.2022. Condiţiile de funcţionare 
pentru buna desfăşurare a activităţilor din cadrul patinoarului, vor fi stabilite printr-un protocol de 
colaborare Incheiat cu persoana juridică menţionată la art. 3. 

Art. 2. Se aprobă restricţionarea accesului auto şi eliberarea parcării din imediata vecinătate a 
restaurantului McDonald's, aferentă parcului Tineretului, pentru perioada 25.11.2022 — 29.12.2022, 
pentru amplasarea unui patinoar în aer liber destinat tuturor participanţilor la evenimentul „Târgul de 
Crăciun" organizat de Primăria municipiului Slatina, în perioada 1 - 27 Decembrie 2022. 

Art. 3. Prestatorul S.C. ART STAR SOUND MASTER S.R.L. prin reprezentantul legal, domnul 
Robert BĂSESCU, este responsabil de organizarea In bune condiţii a activităţii patinoarului, pe toată 

perioada anterior menţionată. 

Art. 4. 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" al judeţului Olt; 
- Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt; 
- Direcţia Administrarea Stră.zilor şi Iluminatului Public; 
- Serviciul Public - Direcţia Poliţia Locală Slatina; 
- S.C. ART STAR SOUND MASTER S.R.L.; 
- Serviciul Cultură, Sport. 
- Persoana menţionată la art. 3. 

Primar, 
Constantin Stelian Emil OŢ 
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Contrasemnenză, 

Secretar general al municipiulm atina 
Mihai Ion ID T 


