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e-mail: officeprimariaslatina.ro, site: www.primariaslatina.ro 

Nr /.i < 0 5  .2022 

DISPOZIŢIE 
Referitoare la: aprobarea comisiei de jurizare, evaluare si soluţionare contestaţii la evenimentul 

cu caracter sportiv „Slatina City Run", ediţia a III-a 

Având în vedere: 

referatul Serviciului Cultură, Sport nr.6040,1 /4 3,05  .2022;

prevederile H.C.L. rff. 69/28.02.2022, referitoare la „aprobare Programe şi proiecte 

culturale, educative şi manifestări sportive pe anul 2022; 

prevederile H.C.L. nr. 75/28.02.2022, referitoare la: aprobare cheltuire sume şi 

regulament cadru de organizare eveniment sportiv „Slatina City Run", In data de 15 

mai 2022; 

avizul favorabil de oprire circulaţie nr. 318198/09.05.2022, emis de Poliţia 

municipiului Slatina - Biroul Poliţia Rutieră, Inregistrat la Primăria municipiului Slatina 

cu nr. 58918/10.05.2022; 

prevederile dispoziţiei Primarului municipiului Slatina nr. 792/12.05.2022, referitoare la 

aprobarea desfăşurării evenimentului „ Slatina City Run", ediţia a III-a in data de 15 mai 

2022, intre orele 10:00-13:00, organizat de Primăria municipiului Slatina şi Consiliul 

Local al municipiului Slatina; 

in temeiul prevederilor art.155, alineat (1) lit. a) coroborat cu art. 196, alineat (1), lit. b) din OUG. 

nr.57/05.07.2019 - privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL municipiului SLATINA 

DISPUNE 

Art.l. Se constituie comisia de jurizare, evaluare i soluţionare contestaţii la evenimentul cu 

caracter sportiv „Slatina City Run", ediţia a care se va desfăşura in data de 15.05.2022, 

intre orele 10:00-13:00, in următoarea componenţă : 

- Vilceleanu Gigi Ernes — Viceprimarul mun. Slatina — preşedinte comisie ; 

- Floricel Simona — sportiv de performanţă - membru comisie; 



Hău Mihai - Marcel — Inspector de specialitate - Serviciul Cultură, Sport - membru 

comisie; 

Radu Alin Angel Romeo - Inspector de specialitate - Serviciul Cultură, Sport — 

membru comisie; 

Mihail Horia — reprezentant S.C. LINIA DE SOSIRE S.R.L. 

Art.2 Persoanele nominalizate la art. 1 vor duce la Indeplinire prevederile prezentei 

dispoziţii. 

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică la: 

Instituţia Prefectului Judeţul - Olt; 

Primarul municipiului Slatina; 

Viceprimarul municipiului Slatina; 

Serviciul Cultură, Sport; 

Persoanele nominalizate la art.l. 
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Contrasemnează, 

Secretarul general al municipiului Slatina 

Mihai IonţIDITA 


