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DISPOZIŢIE 

Referitor la: aprobarea, desfaurării activităţilor de comerţ - vânzare de mărţisoare, flori naturale, produse 
hand-made in municipiul Slatina, Aleea Eroilor, in perioada 22 februarie - 08 martie 2023 

1c66 Vit -0 2,u92,3 

Având in vedere: 
- referatul nr.P/Z/ 4/202/2023 al Directiei Generale Economice, Serviciul Venituri din Administrarea 

Domeniului Public si Privat- Compartimentul Autorizatii; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.331/22.01.2017 Teferitoare la aprobarea Regulamentului 

privind organizarea , desfaşurarea si autorizarea activităţilor de comerţ si a serviciilor de piaţă in unele zone 
publice ale municipiului Slatina; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.24/27.11.2020 privind modificarea Anexei nr. 3 - 
IlkAmplasamente din zonele publice ale municipiului. Slatina unde se pot desfăşura activităţi comerciale 

ocazionale, pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 331/22.12.2017; 
- avizul favorabil pentru oprirea circulatiei nr.  /1;9c,2_ 2023 emis de Politia municipiului 

Slatina-Biroul Politia Rutiera, inregistrat la Primaria municipi lui Slatina, sub nr/icyfri /ţrOj . 2023 
- prevederile art.7 si 8 din Legea nr.60/1991, privind organizarea şi desiăşurarea adunărilor publice, 

modificată şi completată 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: 

Art. 1. Se aprobă desfăşurarea activităţilor de comerţ mărţişoare, flori naturale, produse hand-made în 
municipiul Slatina, Aleea Eroilor, intre străzile Tunari şi Artileriei, în perioada 22 februarie - 08 martie 
2023. 

Art. 2 in perioada 22 februarie - 08 martie 2023, se interzice accesul autovehiculelor pe Aleea Eroilor, 
din municipiul Slatina, pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ mărţişoare, flori naturale, produse hand-
made. 

Art. 3. Se aprobă participarea unui număr maxim de 80 de comercianţi ce vor desfăşura activităţi de 
comercializare a produselor specifice: mărţisoare, flori naturale, produse hand-made. 

Art. 4. (1) Desfăşurarea activităţilor de comerţ: mărţişoare, flori naturale, produse hand-made se 
realizează după aprobarea cererii de către Primarul Municipiului Slatina, de către comercianţii interesaţi. 

(2) Data limita pentru depunerea cererilor în vederea ocupării locurilor disponibile este 18.02.2023. 
(3) in situatia în care numărul de cereri depăşeste numărul locurilor alocate, atribuirea se va face 

astfel: vor fi atribuite locuri de comercializare, comercianţilor persoane fizice sau juridice cu domiciliul 
sau sediul în municipiul Slatina în ordinea depunerii cererilor, în limita locurilor disponibile, în ordinea 
depunerii cererii se vor atribuii comercianţilor persoane fizice sau juridice care nu au domiciliul sau sediul 
în municipiul Slatina. 

Art. 5 Persoanele responsabile cu verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor de 
comerţ mărţişoare, flori naturale, produse hand-made, precum i pentru intocmirea documentaţiei de 
atribuire sunt următoarele: 



Gigi Ernes Vilceleanu — Viceprimar; 
- Dorina Avram— consilier — Compartiment Autorizaţii; 

Anghel Roxana — inspector — Compartiment Autorizatii; 
- Mioara Culcescu- inspector — Compartiment Autorizatii; 
- Camelia Mateescu- inspector — Compartiment Autorizatii. 

Art.6 Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat - Compartimentul Autorizaţii - 
din cadrul Direcţiei Generale Economice şi Serviciul Public —Direcţia Poliţia Locala vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei dispoziţii i ale Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea si autorizarea 
activităţilor de comerţ şi a serviciilor de piaţă în unele zone publice ale municipiului Slatina, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 331/22.01.2017 cu modificările si completările 

ulterioare. 

Art. 7 Prezenta dispoziţie se comunica la: 
Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
Primarul municipiului Slatina; 
Viceprimarul municipiului Slatina; 
Direcţia Generala Economica-Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public 
Privat - Compartiment Autorizaţii; 

Serviciul Public — Direcţia Poliţia Locală Slatina; 
Poliţia Municipiului Slatina - Biroul Politia Rutieră. 

PRIMAR, 
Constantin Stelian 

In baza art.243, alin.(1)lit.a)din O.U.G. 57/2019 
Contrasemneaza, 

Secretar general al municipiului Slatina 
Mihai — Io ITA 

si 


