Consiliul Local al municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.85/11.03.2020

HOTĂRÂRE
(proiect)
Referitor la: aprobare cheltuire sume și regulament cadru de organizare manifestare
„Slatina City Run”, în data de 17 mai 2020
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședință ordinară / extraordinară din

data de _________________.2020;
Având în vedere:

-

prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.23/19.02.2020, referitoare la aprobare buget local de
venituri și cheltuieli pe anul 2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.53/28.02.2020, referitoare la „Programe și proiecte
culturale, educative şi manifestări sportive pe anul 2020”.
- inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr.23244/11.03.2020;
- raportul de specialitate al Serviciului Cultură – Sport nr. 23252/11.03.2020;
- prevederile Legii 98/2016, referitoare la achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art. 14 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 3 din Legea tinerilor nr. 350/2006;
- avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport;
- avizul favorabil al Comisiei de buget finanţe;
În temeiul prevederilor art.129, alin. (7) lit. a), c), d), e), f), art. 139, alin.(3), lit. „a”, art.155,
alineat (1), lit. „c” și art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă organizarea manifestării „Slatina City Run” în data de 17 mai 2020.
Art.2 Se aprobă regulamentul de organizare al manifestării „Slatina City Run”, ce va avea loc în
data de 17 mai 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă cheltuirea sumei de 95.000 lei necesară pentru organizarea manifestării „Slatina
City Run”, în data de 17 mai 2020, prevăzută în anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.53
/28.02.2020.
Art.4 Cheltuielile aprobate la art. 3 sunt prevăzute în bugetul local aferent anului 2020, capitolul
67.02. „Cultură, recreere și religie”.
Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Viceprimarul municipiului Slatina, Direcția
Generala Economică și Serviciul Cultură, Sport.
Art.6 Toate premiile prevăzute în regulamentul regăsit în anexa la prezenta Hotărâre a Consiliului
Local vor fi supuse impozitării conform prevederilor Codului Fiscal.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituția Prefectului - Județul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Viceprimarul municipiului Slatina;
- Direcția Generală Economică;
- Serviciul Cultură, Sport.
În baza art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. 57/2019
Inițiator
avizăm prezentul proiect de hotărâre,
Primar,
Secretar general al municipiului Slatina,
Constantin Stelian Emil MOȚ
Mihai Ion IDITA

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.23244/11.03.2020

Referat de aprobare
Referitor la: aprobare cheltuire sume și regulament cadru de organizare manifestare
„Slatina City Run”, în data de 17 mai 2020.
Având în vedere:
- faptul că, în municipiul Slatina are loc manifestarea sportivă „Slatina City Run”, în data de 17
mai 2020, eveniment cu caracter sportiv la care se pot înscrie toți amatorii de cros și semimaraton din
municipiul Slatina cu vârsta de minim 18 ani împliniți;
- implicarea Consiliului Local Slatina cu privire la dezvoltarea vieții sportive în municipiul
Slatina;
- necesitatea valorificării potențialului sportiv al locuitorilor care vor participa la această
manifestare;
- faptul că sportul reprezintă o forţă importantă în procesul de dezvoltare a unei comunităţi;
- faptul că este necesară asigurarea celor mai bune condiții de desfășurare a competițiilor, prin
aprobarea regulamentului competiției, dată fiind complexitatea celor două probe : proba de cros și
proba de semimaraton;
- faptul că sportul în viața noastră oferă multe beneficii, nu doar la nivel de dezvoltare fizică
armonioasă, ci și la nivelul socializării și al sănătății pe termen lung. De la înot până la mersul pe jos,
mișcarea oferă tuturor șansa de a se dezvolta armonios. Practicat în echipă sau în cadrul organizat,
sportul ne ajută să fim mai sociabili, să lucrăm mai ușor cu ceilalți și să înțelegem ce înseamnă fairplay-ul;
- faptul că după parcurgerea probelor de cros și semimaraton vor fi acordate premii câștigătorilor,
conform regulamentului cadru detaliat în anexa nr. 1, la prezenta hotărâre;
- faptul că desfăşurarea acestei manifestări şi bugetul au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului
Local nr.53/28.02.2020, referitoare la „Programe și proiecte culturale, educative şi manifestări sportive
pe anul 2020”.
Propun spre aprobare proiectul de hotărâre referitor la: aprobare cheltuire sume și
regulament cadru de organizare manifestare „Slatina City Run”, în data de 17 mai 2020.

Primar,
Constantin Stelian Emil MOȚ

Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.23252/11.03.2020

Raport de specialitate
Referitor la: aprobare cheltuire sume și regulament cadru de organizare manifestare
„Slatina City Run”, în data de 17 mai 2020.
Având în vedere :
- faptul că, în municipiul Slatina are loc manifestarea „Slatina City Run”, în data de 17 mai 2020,
eveniment cu caracter sportiv la care se pot înscrie toți amatorii de cros și semimaraton din municipiul
Slatina cu vârsta de minim 18 ani împliniți;
- faptul că este importantă promovarea sportului de masă în rândul cetățenilor din municipiul
Slatina;
- faptul că Primăria municipiului Slatina urmărește îmbunătățirea stării generale de sănătate a
cetățenilor din municipiul Slatina;
- faptul că sportul reprezintă cel mai bun ambasador al unei comunităţi;
- prevederile H.C.L. nr. 53/28.02.2020, referitoare la aprobare programe și proiecte culturale,
educative și manifestări sportive pe anul 2020;
- faptul că, la acestă manifestare sunt așteptați să participe un număr de maxim 400 de alergători,
pentru asigurarea celor mai bune condiții de desfășurare a competiției, se alocă suma de 95.000 lei din
bugetul local, capitolul 67.02.50 „Cultură, recreere și religie”, pentru cheltuielile de organizare.
Sumele vor fi plătite în baza contractelor de achiziții publice/comenzi încheiate de Municipiul Slatina
prin intermediul Serviciului Achiziții Publice, cu respectarea prevederilor Legii 98/2016- privind
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea tricourilor și medaliilor personalizate ce vor fi oferite
participanților și voluntarilor, serviciilor de cronometrare, materialelor de promovare a manifestării,
apă, serviciilor de asistență medicală, dar și pentru acordarea premiilor câștigătorilor, conform
regulamentului.
În temeiul :
- prevederilor art. 14 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale: „(1) Este
interzisă efectuarea de plăți direct din veniturile încasate, cu excepția cazurilor în care legea
prevede altfel. (2) Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată și sunt determinate de
autorizările conținute în legi speciale și în legile bugetare anuale. (3) Nicio cheltuială nu poate fi
înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste
bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială. (4) Nicio cheltuială din fonduri
publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și
dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare. (5) După aprobarea bugetelor locale pot fi
aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de
acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare aferente exercițiului
bugetar pentru care s-au aprobat bugetele locale respective”;
- prevederilor Legii 98/2016, referitoare la achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederilor art.129, alin. (7) lit. a), d), e) : „În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.
(2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar

pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: a) educația; c) sănătatea d) cultura;
e) tineretul; f) sportul”;
- prevederilor art. 139, alin.(3), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
conform cărora : (3). Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor
locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local: a) hotărârile privind bugetul local;
- prevederilor art.155, alin.(1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, conform
cărora: (1). „Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: c) atribuții
referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale”;
- prevederilor art.196, alin.(1), lit.a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
conform căruia (1). „În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice locale
adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum
urmează: a) consiliul local și consiliul județean adoptă hotărâri”.
- prevederilor art. 3 din Legea nr. 350/2006 - Legea tinerilor, prin care: ”Autoritățile
administrației publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate
acestora au obligația să sprijine activitatea de tineret și să asigure cadrul adecvat de desfășurare a
acesteia la nivel național și local, în condițiile legii”.
Având în vedere cele expuse mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind: aprobare
cheltuire sume și regulament cadru de organizare manifestare „Slatina City Run”, în data de
17.05.2020, poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.

Șef Serviciu Juridic, APL
Mihaela OTINCELESCU

Șef Serviciu Cultură, Sport
Livia Mihaela POPA

Întocmit,
Inspector de specialitate
Mihai-Marcel HĂU

Anexă nr. 1 la HCL ____/______.2020

Primăria Municipiului Slatina
Consiliul Local Slatina

Regulament oficial concurs de alergare
„Slatina City Run” 2020
1. GENERALITĂȚI
1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la evenimentul “Slatina City Run”;
1.2. Organizatorul evenimentului este Primăria Municipiului Slatina şi Consiliul Local Slatina;
1.3. Proba de alergare este deschisă tuturor doritorilor, respectând condițiile impuse de
organizator;
1.4. Probele de alergare vor fi următoarele: cros de 7 km și semimaraton (21 km);
1.5. Înscrierea participanţilor se face prin înregistrare online, accesând următorul link:
https://www.cronometrajonline.ro/concurs/slatina-city-run/
1.6. Prin înregistrare, în vederea participării la concurs, fiecare participant:
– declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la “Slatina City Run”,
precum şi regulamentul competiţional;
– îşi dă acordul ca imaginea sa sau alte date publice precum rezultatele obţinute, numele,
prenumele, clasamentele, să fie folosite în materialele de promovare ale evenimentului, sub
formă de fotografii, afişe, filme, interviuri etc. în mod gratuit şi necenzurat;
1.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din
motive obiective, a unui participant.
1.8. Ambele curse vor avea startul duminică, 17 mai 2020, la ora 10:00.
În caz de forță majoră sau vreme nefavorabilă, organizatorul își rezervă dreptul de a
modifica traseul, barierele de timp și chiar de a opri/anula/amâna concursul. În aceste cazuri,
concurenții vor fi anunțați prin intermediul paginii evenimentului, pe pagina de facebook a
Primăriei Slatina - https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiuluiSlatina/, la fața locului sau
prin e-mail.
1.8. Înscrierile se pot face online până la data de 10 mai 2020, inclusiv. După
această dată, în limita locurilor rămase libere, înscrierile se vor face în ziua concursului, până
la ora 09:00.
1.9. Traseul competiției va fi postat pe pagina evenimentului. Startul va fi de pe str. Aleea
Eroilor din Parcul Tineretului. Se va începe deplasarea prin fața Mc Donald`s pe bld.
A.I.Cuza, spre gară, până la sensul giratoriu și se va întoarce pe bld. A.I.Cuza. La intersecția
cu str. Primăverii se va face dreapta. Se va traversa intersecția cu str. Crișan și se va
continua până la următoarea intersecție, unde se va face stânga pe str. Cornișei. La
intersecția cu zona ACR, se va face dreapta, pe lângă Spitalul Județean de Urgență, pe bld.
Nicolae Titulescu, până la al doilea sens giratoriu din fața Trezoreriei, unde alergătorii se vor
întoarce până la intersecția din zona ACR cu str. Libertății. Se va face dreapta pe str.
Libertății, iar la intersecția cu Poșta (bld. A.I.Cuza), se va continua deplasarea către
magazinul Winmarkt. Acolo va fi un punct de ocolire și se va întoarce pe bld. A.I.Cuza, pe
sensul de mers către Instituția Prefectului - Județul Olt. La sensul giratoriu de la Casa de
Cultură a Tineretului, se va ține dreapta către str. Ecaterina Teodoroiu, până la intersecția cu
str. Tunari, pe care se va continua alergarea până la intrarea în parc de pe str. Aleea Eroilor,
către zona de Start/Finish.

Traseul se va parcurge o singură dată pentru alergătorii înscriși la cros, iar pentru cei
înscriși la semimaraton se va parcurge de 3 ori.
Startul se va da în același timp pentru ambele probe desfășurate în ziua derulării
concursului.
Orice modificare a traseului va fi semnalizată corespunzător (ca de altfel întregul
traseu) şi comunicată concurenţilor cel mai târziu la şedinţa tehnică din ziua concursului.
Ședința tehnică va avea loc în zona de Start, începând cu ora 09:30.
Încălzirea participanților va avea loc cu maxim 15 minute înainte de start.
1.10. Siguranța în timpul celor 2 probe de concurs
- Pe parcursul traseului, traficul rutier va fi doar partial oprit!
Orice accident în care sunt implicati participantii de la cros sau semimaraton, survenit
în timpul desfășurării concursului din nerespectarea regulilor de concurs și a regulilor de
conduită în trafic impuse de lege va fi exclusiv în responsabilitatea celor implicați în accident.
Participanții sunt direct responsabili pentru participarea la această cursă, organizatorul
nu îsi asumă nici un fel de obligație în cazul în care participantul se accidentează sau se
rănește. În zona de start/finish va fi prezentă o ambulanță cu un punct de prim ajutor pentru
a se va asigura serviciul medical de urgență în caz de nevoie.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu
in timpul concursului.
1.11. Vârsta minimă de participare la ambele probe ale concursului este de 18 ani
împliniți la data defășurării acestora.
2. OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR
2.1. Participarea la „Slatina City Run” se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a
capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.
2.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii,
partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu
sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot
surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.
2.3. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă
pentru competiții sportive.
2.4. Participanţii au obligaţia de a cunoaște prevederile regulamentului concursului, de a
asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului implicat în
desfăşurarea concursului.
2.5. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice
participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor
psihoactive, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.
3. PARTICIPAREA LA CELE 2 CONCURSURI SE FACE FĂRĂ A ACHITA VREO TAXĂ
DE PARTICIPARE
Atenție! Numarul locurilor este limitat la 250 de alergători pentru proba de cros și 150 de
alergători pentru proba de semimaraton. În momentul în care această limită este atinsă,
înscrierile vor fi închise.
4. PACHETUL DE CONCURS
4.1. Kit-ul de concurs va cuprinde minim: tricoul oficial și numărul concurs.
5. CATEGORII ȘI CLASAMENT CROSS ȘI SEMIMARATON:
5.1. Pentru proba de CROS, premierea se va efectua astfel:
Clasament general :

- Locul I – 500 lei;
- Locul II – 300 lei;

X 2 (masculin și feminin) = 2.000 lei

- Locul III – 200 lei.
Câștigătorii premiilor de la general nu vor mai intra în clasamentul pe categorii de
vârstă.
5.2. Se premiază primii 3 câștigători de la următoarele categorii de vârstă, astfel:
- între 18-29 ani masculin și feminin.
- Locul I – 300 lei;
- Locul II – 150 lei;

X 2 (masculin și feminin) = 1.100 lei

- Locul III – 100 lei.
- între 30-39 ani masculin și feminin.
- Locul I – 300 lei;
- Locul II – 150 lei;

X 2 (masculin și feminin) = 1.100 lei

- Locul III – 100 lei.
- între 40-49 ani masculin și feminin.
- Locul I – 300 lei;
- Locul II – 150 lei;

X 2 (masculin și feminin) = 1.100 lei

- Locul III – 100 lei.
- între 50-59 ani masculin și feminin.
- Locul I – 300 lei;
- Locul II – 150 lei;

X 2 (masculin și feminin) = 1.100 lei

- Locul III – 100 lei.
- peste 60 ani masculin și feminin.
- Locul I – 300 lei;
- Locul II – 150 lei;

X 2 (masculin și feminin) = 1.100 lei

- Locul III – 100 lei.
5.2. Se premiază cel/cea mai vârstnic/vârstică participant/participantă la concursul
de alergare : 100 lei x 2 = 200 lei
Pentru încadrarea în categoria corespunzătoare se consideră vârsta împlinită la data
concursului (17 Mai 2020).
5.3. Pentru proba de SEMIMARATON, premierea se va efectua astfel:
Clasament general :
- Locul I – 1.500 lei;
- Locul II – 900 lei;

X 2 (masculin și feminin) = 5.800 lei

- Locul III – 500 lei.
Câștigătorii premiilor de la general nu vor mai intra în clasamentul pe categorii de
vârstă.

5.4. Se premiază primii 3 câștigători de la următoarele categorii de vârstă, astfel:
- între 18-29 ani masculin și feminin.
- Locul I – 400 lei;
- Locul II – 200 lei;

X 2 (masculin și feminin) = 1.400 lei

- Locul III – 100 lei.
- între 30-39 ani masculin și feminin.
- Locul I – 400 lei;
- Locul II – 200 lei;

X 2 (masculin și feminin) = 1.400 lei

- Locul III – 100 lei.
- între 40-49 ani masculin și feminin.
- Locul I – 400 lei;
- Locul II – 200 lei;

X 2 (masculin și feminin) = 1.400 lei

- Locul III – 100 lei.
- între 50-59 ani masculin și feminin.
- Locul I – 400 lei;
- Locul II – 200 lei;

X 2 (masculin și feminin) = 1.400 lei

- Locul III – 100 lei.
- peste 60 ani masculin și feminin.
- Locul I – 400 lei;
- Locul II – 200 lei;

X 2 (masculin și feminin) = 1.400 lei

- Locul III – 100 lei.
5.5. Se premiază cel/cea mai vârstnic/vârstică participant/participantă la concursul
de alergare : 100 lei x 2 = 200 lei
Pentru încadrarea în categoria corespunzătoare se consideră vârsta împlinită la data
concursului (17 Mai 2020).
5.6. Toti participanții care trec linia de sosire vor fi premiați cu o medalie de finisher.
6. PROCEDURI DE CONCURS
6.1. Numărul de concurs
Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe toată
durata concursului. Pe spatele numărului de concurs va fi atașat cipul de cronometrare, fiind
interzisă detașarea acestuia de număr. În caz contrar, înregistrarea timpului nu va mai fi
posibilă, iar parcurgerea traseului va fi invalidată.
6.2. Startul
Startul se va da la data şi ora stabilite de organizator, de pe str. Aleea Eroilor din Parcul
Tineretului, respectiv 17.05.2020, ora 10:00, pentru ambele curse, informații ce vor fi
publicate pe pagina oficială a evenimentului.
6.3. Retragerea din concurs/Abandonul
a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face oriunde, pe
parcursul traseului sau la punctele de control de pe traseu, respectiv în zona start/sosire.

Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue concursul are obligaţia de a
se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va
preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.
b) Concurenţii care se deplasează mai încet vor permite celor care vin din spate, să îi
depășească pentru a evita accidentele.
Timp limită de parcurgere a traseului: 3 (trei) ore pentru proba de semimaraton și 1
(unu) oră pentru proba de cross. După ora 13:00, circulația autoturismelor nu va mai fi
restricționată, iar alergătorii se vor deplasa pe trotuar.
7. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara
celor amenajate sau la punctele de control.
7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.
8. ECHIPAMENT OBLIGATORIU
8.1. Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la
start: pantofi tip sport de alergare, ținută sportivă, număr de concurs (pus la dispoziţie de
către organizator).
9. RECLAMAȚII / CONTESTAȚII
9.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris organizatorilor concursului, după
terminarea celor două probe. În funcție de complexitatea problemei, aspectele sesizate vor fi
clarificate în cel mai scurt timp.
10. MODIFICAREA TRASEULUI. ALTE DECIZII PRIVIND DESFĂȘURAREA
CONCURSULUI
10.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă
aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.
10.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs, numit printr-o dispoziție a primarului.
Componența comitetului de concurs va fi formată din angajați ai primăriei, precum și
voluntari.
10.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe
site, a regulamentului sau a programului etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa
participanţilor, pe pagina de facebook a evenimentului cu minim 2 zile înaintea concursului,
în cazul informaţiilor afișate pe site-ul competiție, sau cel târziu la preluarea numerelor de
concurs pentru informaţii privind programul cursei.
10.4. Organizatorul își rezervă dreptul să procedeze la colectarea şi prelucrarea datelor
personale (numele, prenumele, adresa de e-mail) pe teritoriul României, direct şi/sau prin
împuterniciţii şi/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile
promoţionale şi de informare derulate, în scopul promovării evenimentelor organizate sau coorganizate de Primăria Municipiului Slatina.
11. Date de contact:
Persoanele care doresc alte detalii privind desfășurarea concursului, se pot adresa prin mesaj
privat pe pagina evenimentului.
Șef Serviciu Cultură, Sport,
Livia Mihaela POPA

Întocmit,
Inspector de specialitate
Mihai – Marcel HĂU

