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DISPOZIŢIE
Referitoare la: aprobarea desfăşurării evenimentului „End of Summer Picnic" ce constă în
activităţi recreative destinate copiilor i tinerilor din municipiul Slatina.
Având in vedere:
- adresa Inregistrată la Primăria municipiului Slatina cu nr.102560/15.09.2022, aparţinând
Clubului Interact Slatina, reprezentat prin Matei Ştefania - Aida 1n calitate de preşedinte, prin care
solicită aprobarea desfăşurării evenimentului „End of Summer Picnic" ce constă in activităţi
recreative destinate copiilor

i tinerilor din municipiul Slatina, care va avea loc In data de

15.09.2022, Incepând cu ora 17:00, in parcul Tineretului din municipiul Slatina.
- referatul Serviciului Cultură, Sport nr. 102843/15.09.2022;
- 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, alineat (1), lit.b) din
O.U.G. nr. 57/05.07.2019, privind Codul Administrativ,

PRIMARUL municipiului SLATINA
DISPUNE
Art.l. in data de 15.09.2022, Incepând cu ora 17:00, se aprobă desfăşurarea evenimentului
„End of Summer Picnic" ce constă 1n activităţi recreative destinate copiilor i tinerilor din
municipiul Slatina, care va avea loc in parcul Tineretului din municipiul Slatina (la intrarea
dinspre zona Gării, pe partea cu strada Aleea Eroilor), eveniment organizat de Clubul Interact
S latina.
Art.2. Organizarea acestui eveniment revine exclusiv 1n sarcina Clubului Interact Slatina,
reprezentat de domnişoara Matei Ştefania - Aida, 1n calitate de preşedinte. Clubul Interact Slatina,
prin reprezentanţii săi, vor avea 1n sarcina lor, respectarea tuturor normelor legale 1n vigoare la

data desfăşurării evenimentului privind combaterea şi prevenirea răspândirii virusului SARS Cov
2 - COVID 19.
Art.3. La acest eveniment destinat copiilor şi tinerilor din municipiul Slatina se estimează
prezenţa unui număr aproximativ de 70 persoane.
Art.4.

Organizatorii acestui eveniment care urmează să se desfăşoare in data de 15

septembrie 2022, Incepând cu ora 17:00, impreună cu Poliţia municipiului Slatina, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă "Matei Basarab", Serviciul Public - Direcţia Poliţia Locală Slatina,
Inspectoratul de Jandarmi Olt i Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt, vor lua măsurile i vor
Intreprinde acţiunile ce se impun pentru a realiza condiţiile optime desfăşurării evenimentului.
Art.5. Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziţii constituie contravenţie

i se

sancţionează potrivit Legii nr.60 / 1991, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6. Prezenta dispoziţie se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a
Primăriei municipiului Slatina şi se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţul - Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Poliţia municipiului Slatina;
- Clubul Interact Slatina;
- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Matei Basarab";
- Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt;
- Serviciul Public - Direcţia Poliţia Locală;
- Serviciul Cultură, Sport;
- Persoana nominalizată la art.2.
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