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DISPOZIJIE
Referitor la: aprobarea, desfa$urarii activitafilor de comerf - vanzare de marfi§oare, flori naturale, produse 

hand-made in municipiul Slatina, Aleea Eroilor, in perioada 22februarie - 08 martie 2021

Avand in vedere:
- referatul nr.8469/28.01.2021 al Directiei Generale Economice, Serviciul Venituri din Administrarea 

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

privind organizarea , desfasurarea si autorizarea activitafilor de comerf 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 - 
^^vmplasamente din zonele publice ale municipiului Slatina unde se pot desfasura activitafi comerciale

ocazionale, pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 331/22.12.2017;
- avizul favorabil pentru oprirea circulatiei nr. jC JL 2021 emis de Pglitia municipiului

Slatina-Biroul Politia Rutiera, inregistrat la Primaria municipiului Slatina, sub nr f<J 02.— 2021
- prevederile art.7 si 8 din Legea nr.60/1991, privind organizarea §i desfasurarea 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:

Art. 1. Se aproba desfa§urarea activitafilor de comerf marfi§oare, flori naturale, produse hand-made in 
municipiul Slatina, Aleea Eroilor, intre strazile Tunari §i Artileriei, in perioada 22 februarie - 08 martie 
202 L

Art. 2 in perioada 22 februarie - 08 martie 2021, se interzice accesul autovehiculelor pe Aleea Eroilor, 
din municipiul Slatina, pentru desfasurarea activitafilor de comerf marfi§oare, flori naturale, produse hand
made.

Art. 3. Se aproba participarea unui numar maxim de 60 de comercianfi ce vor desfasura activitafi de 
comercializare a produselor specifice marfi§oare, flori naturale. produse hand-made.

Art. 4. in situafia in care, prin acte normative sau administrative emise de autoritafile competente, in 
funcfie de evolufia infecfiei cu SARS - COV 2, se dispun masuri care vor conduce la diminuarea 
numarului maxim de comercianfi ce pot desfasura activitafi de comercializare a produselor specifice 
marfi§oare, flori naturale, produse hand-made, se va diminua in mod corespunzator numarul prevazut la 
articolul 3 din prezenta dispozifie.

Art. 5. (1) Desfa§urarea activitafilor de comerf marfisoare, flori naturale, produse hand-made se 
realizeaza dupa aprobarea cererii de catre Primarul Municipiului Slatina, de catre comercianfii interesafi.

(2) Data limita pentru depunerea cererilor in vederea ocuparii locurilor disponibile este 21.02.2021.
(3) in situafia in care numarul de cereri depaseste numarul locurilor alocate, atribuirea se va face 

astfel: vor fi atribuite locuri de comercializare, comercianfilor persoane fizice sau juridice cu domiciliul 
sau sediul in municipiul Slatina in ordinea depunerii cererii, iar apoi in limita locurilor disponibile vor fi 
atribuite locuri de comercializare, in ordinea depunerii cererilor comercianfilor persoane fizice sau juridice 
care au domiciliul sau sediul in judeful Olt si ulterior comercianfilor persoane fizice sau juridice care nu au 
domiciliul sau sediul in municipiul Slatina sau judeful Olt.

mailto:office@primariaslatina.ro
http://www.primariaslatina.ro


Art. 6 Persoanele responsabile cu verificarea indeplinirii condijiilor pentru desfS§urarea activitafilor 
de comer} mar}i§oare, flori naturale, produse hand-made, precum §i pentru intocmirea documenta}iei de 
atribuire sunt urmatoarele:

Gigi Ernes Vilceleanu - Viceprimar;
- Dorina AVRAM - consilier - Compartiment Autoriza}ii;
- Anghel Roxana - inspector - Compartiment Autorizatii;

Culcescu Mioara - inspector — Compartiment Autorizatii.

Art. 7 Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public §i Privat - Compartimentul Autoriza}ii 
- din cadrul Direc}iei Generale Economice §i Serviciul Public -Direc}ia Poli}ia Locala vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei dispozi}ii §i ale Regulamentului privind orgamzarea, desfa§urarea si autorizarea 
activita}ilor de comer} si a serviciilor de pia}a in unele zone publice ale municipiului Slatina, aprobat prin 
Hotararea Consiliului Local al municipiului Slatina nr. 331/22.01.2017 cu modiflcarile si completarile 
ulterioare. ' v

Art. 8 Prezenta dispozi}ie se comunica la:
- Institu}ia Prefectului - Jude}ul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Viceprimarul municipiului Slatina;

Direc}ia Generala Economica-Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public 
Privat - Compartiment Autorizajii;
Serviciul Public — Direc}ia Poli}ia Locala Slatina;

- Poli}ia Municipiului Slatina - Biroul Poli}ia Rutieru.

§i

Contrasemneaza,


