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Nr.191/27.11.2020

DISPOZIJ1E
Referitor la: aprobarea desfasurarii activitatilor de comert in municipiul Slatina, in incinta „Parcului 

Tineretului”, in perioada 01 decembrie 2020 -07 ianuarie 2021;

Avand in vedere: ..
- referatul Directiei Generale Economice - Compartimentul Autorizatii inregistrat la nr

85349/27.11.2020; . .
- faptul ca pentru perioada 01 decembrie 2020 - 07 ianuarie 2021 in Slatina, in incinta ,,PARCULUI 

TINERETULUI”, au fost montate un numar de 5 casute, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare
si cu restrictiile impuse de pandemia SARS-COV-2 ;
^ _ faptul ca, in aceleasi conditii, comerciantii isi vor desfa§ura activita^ile de comercializare a produselor 
mimentare si a bauturilor calde alcoolice si nonalcoolice in cele 5 casute amplasate in incinta Parcului 
Tineretului;

- prevederile Hotararii Consiliului Local nr.331/22.01.2017 referitoare la aprobarea Regulamentului 
privind organizarea, desfa§urarea si autorizarea activitatilor de comert si a serviciilor de piata in unele zone 
publice ale municipiului Slatina;

- prevederile Hotararii Consiliului Local nr.24/27.11.2020 privind modificarea Anexei nr. 3 - 
Amplasamente din zonele publice ale municipiului Slatina unde se pot desfa§ura activitati comerciale 
ocazionale, pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 331/22.12.2017;

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

in temeiul prevederilor art.155 alin (1) lit.d) si alin.(5) lit. g) coroborat cu art.196 lit. b) din OUG 
nr.57/2019, privind Codul Administrativ,

Primarul municipiului Slatina 
DISPUNE:

i
Art.l. (1) se aproba desfasurarea activitatilor de comert in municipiul Slatina, in incinta 

„Parcului Tineretulu”, in perioada 01 decembrie 2020 - 07 ianuarie 2021;
(2) in scopul prevazut la alin (1) pot participa un numar de 5 comercianti, ce vor desfa?ura activitati de 
comercializare a produselor alimentare si bauturilor calde alcoolice si nonalcoolice, in cele 5 casute 
amplasate, de catre Primaria Municipiului Slatina in incinta Parcului Tineretului. Data limita pentru 
depunerea cererilor in vederea ocuparii celor 5 casute este 22.11.2020. In situatia in care numarul de cereri 
depa?este numarul locurilor alocate, atribuirea se va face in ordinea depunerii cererii.

Art.2 Persoanele responsabile cu verificarea indeplinirii conditiilor necesare in vederea participarii la 
atribuire, precum si pentru intocmirea documentatiei sunt urmatoarele:

Gigi Ernes Vilceleanu- Viceprimar;
- Dorina AVRAM - consilier-Compartiment Autorizatii;

Art.3. Compartimentul Autorizatii-Serviciul Yenituri din administrarea domeniului Public si Privat 
din cadrul Directiei Generale Economice si Serviciul Public -Directia Politia Locala vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei dispozitii si ale Regulamentului privind organizarea, desfasurarea si autorizarea 
activitatilor de comert si a serviciilor de piata in unele zone publice ale municipiului Slatina, aprobat prin 
Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 331/22.01.2017 cu modificarile si completarile 
ulterioare.
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Art.3. Prezenta dispozijie se comunica la:
Institujia Prefectului - Judejul Olt;

- Primarul municipiului Slatina;
- Viceprimarul municipiului Slatina;
- Direcpa Generala Economica-Serviciul Venituri din administrarea domeniului Public si 

Privat, Compartiment Autorizalii
Serviciul Public — Direcpa Polijia Locala Slatina;

\Contrasemneaza,
Secretar general al municipiului Slatina

Mihai — I IDITA


