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Nr.  3.g.g / 017 2022 

DISPOZITIE 

Referitoare la: aprobarea desfăşurării unui eveniment cu caracter cultural-sportiv 
retroparadă de vehicule istorice (clasice) 1n municipiul Slatina, 1n data de 30.04.2022, 
organizată de Retromobil Club România 

Având 1n vedere: 

- adresa emisă de către Retromobil Club România, Inregistrată la Primăria municipiului Slatina 
sub nr. 48489/21.04.2022, prin care comunică faptul că 1n data de 30.04.2022, 1n intervalul orar 10,00 
-12,00, In municipiul Slatina, Parcul Tineretului, Aleea Eroilor, va avea loc desfăşurarea unui 
eveniment cu caracter cultural-sportiv retroparadă de vehicule istorice (clasice), la care vor participa 
25 de autoturisme clasice/istorice. 

Evenimentul organizat de Retromobil Club România, au un caracter cultural-sportiv, 
contribuind la menţinerea in stare optimă a unor vehicule istorice precum şi la cultivarea pasiunii de 
colecţionare i restaurare a acestora. 

- prevederile art.6, 7 şi 8 din Legea nr.60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 
publice, modificată şi completată de Legea nr.31/2004; 

in temeiul prevederilor art.155, alin. (1) lit.a) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.b) din OUG. 
nr.57/05.07.2019 - privind Codul Administrativ. . 

Primarul municipiului Slatina 

DISPUNE 

Art.l. Se aprobă 1n data de 30.04.2022 1ntre orele 10,00 - 12,00, in municipiul Slatina, Parcul 
Tineretului, Aleea Eroilor, desfăşurarea unui eveniment cu caracter cultural-sportiv retroparadă de 
vehicule istorice (clasice), la care vor participa 25 de autoturisme clasice/istorice. 

Evenimentul organizat de Retromobil Club România, au un caracter cultural-sportiv, 
contribuind la menţinerea 1n stare optimă a unor vehicule istorice precum şi la cultivarea pasiunii de 
colecţionare şi restaurare a acestora. 

Art.2. La acest eveniment vor participa aproximativ 25 de persoane. 

Art.3. Persoana responsabilă din partea Retromobil Club România este domnul Ion Pretorian. 

Art.4. Organizatorii evenimentului care urmează să se desfăşoare 1n data de 30 aprilie 2022, Intre 
orele 10,00 — 12,00, impreună cu Poliţia municipiului Slatina, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Olt, 
Serviciul Public - Direcţia Poliţia LoCală, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciul de 
Ambulanţă, Direcţia Administrare Patrimoniu, vor lua măsurile corespunzătoare şi vor intreprinde 
acţiunile ce se irripun pentru a realiza condiţiile necesare desfăşurării manifestării. 



Art. 5. Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează 

potrivit Legii nr. 60 /1991 cu modificările i completările ulterioare. 

Art. 6. Prezenta dispoziţie se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Retromobil Club România; 

Inspectoratul Judeţean al Jandarmilor Olt; 
Poliţia municipiului Slatina; 
Serviciul Public - Direcţia Poliţia Locală Slatina; 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab" al Judeţului Olt; 

Direcţia Administrare Patrimoniu; 
Serviciul de Ambulanţă Olt; 
Persoanelor nominalizate la art.2. 

OŢ 

Contrasemnează, 

Secretar general al municipk1f atina, 
Mihai Ion TA 


