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DISPOZIŢIE
Referitoare la: aprobarea organizării şi desfăşurării Concursul Naţional „Căluşul
Românesc", ed. a XXII-a in Parcul Tineretului, perioada 22 - 26 iunie 2022 şi oprirea
temporară a circulaţiei pe anumite artere din municipiul Slatina.
Având in vedere:
- adresa cu nr. 64518/23.05.2022 — protocolul de colaborare Incheiat Intre Primăria
municipiului Slatina şi Palatul Copiilor „Adrian Băran" din Slatina, prin care comunică programul
manifestărilor ce vor avea loc 1n cadrul festivalului concurs naţional al copiilor „Căluşul
Românesc", ed. a XXII-a ce va avea loc 1n perioada 22-26 iunie 2022;
- prevederile H.C.L. nr. 69/28.02.2022, referitoare la aprobare „Programe şi proiecte culturale,
educative şi manifestări sportive pe anul 2022, cu modificările ulterioare;
- prevederile H.C.L. nr. 177/31.05.2022, referitoare la aprobare organizare şi alocare suma de
80.000 lei pentru desfăşurarea festivalului Concurs Naţional al copiilor „Căluşul Românesc", ed.
a XXII-a, 1n perioada 22-26 iunie 2022;
- referatul Serviciului Cultură, Sport nr. 4+3o3 /,;o O
.2022;
- avizul favorabil pentru oprirea circulaţiei nr.3
2022 emis de Poliţia
Q6
munici iului Slatina-Biroul Poliţia Rutieră, Inregistrat la Primăria municipiului Slatina, sub
/
0.20 OG , 2022;
nr.
- avizul favorabil emis de Centrul Comercial „Winmarkt" (fostul magazin Oltul), Inregistrat la
Primăria municipiului Slatina cu nr.
/02udb.2022, prin care işi exprim'ă" acordul
favorabil pentru oprirea circulaţiei In parcarea din faţa magazinului, pentru desfăşurarea paradei
portului popular, 1n data de 23.06.2022, intervalul orar 12:00 - 18:30;
- prevederile art. 6, 7 şi 8 din Legea nr.60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea
adunărilor publice, modificată şi completat'ă de Legea nr.31/2004;
in temeiul prevederilor art.155, alineat (1) lit.a) coroborat cu art. 196, alineat (1), lit. b)
din O.U.G. nr. 57/05.07.2019, privind Codul Administrativ,
Primarul municipiului Slatina
dispune:
Art. 1. Se aprobă organizarea concursului naţional al copiilor „Căluşul Românesc", ed. a XXII-a
1n perioada 22-26 iunie 2022, eveniment organizat de Primăria municipiului Slatina şi Palatul
Copiilor „Adrian Băran" Slatina.
Art. 2. Se aproba oprirea circulaţiei rutiere pe unele artere din municipiul Slatina, respectiv:
• Pe str. Aleea Eroilor 1n intervalul 21.06.2022, ora 08:00 — 27.06.2022, ora 15:00;
• in data de 23.06.2022, intervalul orar 18:10 — 18:50, pe tronsonul Magazin Winmarkt
Sens Giratoriu Casa de cultură a
(fost magazin Oltul) — B-dul A.I. Cuza
Tineretului — B-dul A. I. Cuza, până la intrareaîn Parcul Tineretului;
• in data de 23.06.2022, intervalul orar 08:00 — 09:30, pe prima bandă a str. Artileriei —
sensul de mers dinspre Giratoriul Gară pănă 1n faţa sediului Compania de Apă Olt;
• in data de 23.06.2022, intervalul orar 16:30 — 21:00, pe prima bandă a str. Artileriei —
dinspre Sensul Giratoriu Gară pănă 1n faţa sediului Compania de Apă Olt şi oprirea

•
•

temporară a circulaţiei pe prima bandă a str. Artileriei — sensul de mers dinspre
Compania de Apă Olt până la Sensul Giratoriu Gară.
Se aprobă oprirea temporară circulaţiei 1n parcarea Centrului Comercial „Winmarkt" (fost
magazin Oltul), 1n intervalul 23.06.2022, ora 12:00 — 23.06.2022, ora 18:30;
Se aprobă oprirea temporară circulaţiei 1n parcarea adiacentă str. Aleea Eroilor, 1n
intervalul 21.06.2022, ora 08:00 — 27.06.2022, ora 15:00.

Art. 3. Se aproba desfăşurarea unor spectacole demonstrative 1n cadrul concursului naţional al
copiilor „CĂLUSUL ROMÂNESC", ediţia a XXI -a, după cum urmează:
PROGRAM GENERAL :
Miercuri, 22.06.2022
- pân'ă la ora 18:00 - Primirea participanţilor;
- ora 19:00
- Repetiţii 1n Parcul Tineretului;
- ora 20:30
- Şedinţă tehnică de organizare — Palatul Copiilor "Adrian Băran" Slatina;
• Joi,
23.06.2022
- ora 09:00 — 10:00 — Vizită şi demonstraţii artistice la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt;
- ora 10:00 — 11:00 - Vizite şi demonstraţii artistice la sediul Prim'ăriei Municipiului Slatina;
- ora 11:00 — 12:00 - Vizite şi demonstraţii artistice la sediul Consiliului Judeţean Olt;
- ora 17:30 — 18:00 - Organizarea formaţiilor pentru parada portului polular - Esplanada Casei
de Cultură a Sindicatelor;
- ora 18:10-18:50 - Parada portului popular pe traseul: Esplanada Casei de Cultură a
Sindicatelor —Magazinul Winmarkt (Oltul) B-dulA.I. Cuza — Parcul Tineretului;
- ora 18:50 — 19:00 - Pregatirea pentru festivitatea oficială de deschiderea;
- ora 19:00
- Tablou coregrafic "Hora Oltenească!"In cadrul festivităţii de deschidere
oficial'ă a celei de-a XXII-a ediţie a Concursului Naţional al copiilor „Căluşul Românesc" - Parcul
Tineretului Slatina;
- ora 19:30
- Spectacol — concurs pe scena construită in aer liber, Parcul Tineretului;
• Vineri,
24.06.2022
- ora 09:30 — 13:00 - Spectacol — concurs pe scena construită in aer liber, Parcul Tineretului;
- ora 13:00-14:00 - intalnirefestivă a reprezentaţilor tuturor formaţiilor invitate cu oficialităţile
judeţului, în Sala defestivităţi a Consiliului Judeţean Olt;
- ora 17:00
- Spectacol-concurs pe scena construită in aer liber, Parcul Tineretului;
44. Sâmbătă, 21.06.2022
- ora 09,00 — 12,00 - Spectacol — concurs pe scena construită in aer liber, Parcul Tineretului;
- Festivitatea de premiere - Gala laureaţilor;
- ora 18,00
• Duminică, 26.06.2022
- ora 09 :00-12 :00 - Vizite la edificii culturale din judeţul Olt pentru formaţiile din ţară ;
ora 19 :30
- Spectacol demonstrativ susţinut de Ansamblul Folcloric Profesionist "Doina
Oltului".
Art. 4. Persoana responsabilă cu organizarea si desfă'şurarea acestui eveniment este: Ilie
BRĂILEANU, 1n calitate de director Palatul Copiilor „Adrian Băran" - Slatina.
Art. 5. Organizatorii manifestării ce urmează să se desfăşoare 1n perioada 22 — 26 iunie 2022,
impreună cu Poliţia municipiului Slatina, Biroul Poliţia Rutieră Slatina, Inspectoratul Judeţean de
Jandarmi Olt, Serviciul Public Direcţia Poliţia Locală Slatina, Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Matei Basarab" al Judeţului Olt, Serviciul de Ambulanţă Olt, Direcţia Administrarea

Străzilor şi Iluminatul Public, S.C. Loctrans S.A. Slatina şi reprezentantul legal al Palatului
Copiilor „Adrian Băran" - Slatina, vor lua măsurile corespunzătoare şi vor Intreprinde acţiunile ce
se impun pentru a realiza condiţiile necesare desfăşurării manifestării in bune condiţii.
Art.5. Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează
potrivit Legii nr.60 / 1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică. la
Instituţia Prefectului - Judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
Viceprimarul municipiului Slatina
Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Olt;
Poliţia municipiului Slatina;
Biroul Poliţia Rutieră Slatina;
Serviciul Public Direcţia poliţia Locală Slatina;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab" al Judeţului Olt;
Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatul Public;
S.C. Loctrans S.A. Slatina;
Serviciul de Ambulanţă Olt;
Palatul Copiilor „Adrian Băran" Slatina;
Centrul Comercial „Winmarkt" Slatina;
- Persoana nominalizata la art.3.
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