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INVITATIE

Publicul este invitat sa transmita observatii, opinii, sugestii si propuneri privind elaborarea propunerilor 
preliminare ale Planului urbanistic zonal initiat de UAT MUNICIPIUL SLATINA pentru „CONSTRUIRE SI 
DOTARE COMPLEX SPORTIV-STADION MUNICIPAL 1 MAT’ ,Slatina,Jud. OLT , generat de imobilul situat pe 
str. Bd. Sfanlul ConstantinBrancoveanu,nr.l. Conform „Oidinului Ministrului Dezvoltarii Regionale §i Turismului nr. 
2701/30.12.2010 privind informarea §i consultarea publicului cu privire la elaborarea planurilor de amenajare a 
teritoriului $i de urbanism”, v& rugSm s5 ne transmiteti rccomandari ,opiniile,propunerile §i sugestiile Dvs., in 
perioada 17.12-31.12.2021, referitoare la propuneri de PUZ privind „ CONSTRUIRE SI DOTARE COMPLEX 
SPORTTV-STADION MUNICIPAL 1 MAT’.Terenul care a generat P.U.Z. este teren intravilan, categoria de 
folosinta curti-constructii .Supiafata totala a terenului care a generat studiul PUZ este de 91211 mpconf. carte 
funciara nr.cad.55120,terenul are urmatoarele vecinatatii: 
la Nord-Vest: B-dul Sf. Constantin Brancoveanu (nr, cad. 56834); 
laNord-Est: Domeniu public almun. Slatina (trotuar) 
laEst: Str. Abatorului (nr. cad. 58171); 
la Sud-Est: Nr. cad. 51554 (Clubul Nautic); 
la Sud: Nr. cad. 51554 (Clubul Nautic); 
la Vest: Nr. cad. 2512/3, 2512/4,2512/1.

Se propune pastrarea caracterului zonei si particularitatile fiecaruia dintre segmentele caracteristice ale cadrului 
construiLPentru suprafata de 9121.00 mp se intocmeste P.U.Z. in vedeiea dobandirii dreptului de construibilitate 
pentru investitia”CONSTRUIRE SI DOTARE COMPLEX SPORTIV-STADION MUNICIPAL 1 MAT’. Toata
suprafata studiata prin P.U.Z. apartine intravilanului localitatii Slatina si a generat intocmirea unui P.U.Z. pentru 
dobandirea de reglementari uibanistice specifice investitiei propuse pe un teren intravilan in vederea 
construirii si dotarii unui complex sportiv-stadion cu regim de inaltime S+P+4E si fimctiunilor adiacente activitatilor 
de baza ,realizarea de accese carosabile,alei pietonale ,alei carosabile pe care se vor amenaja locurile de parcare , 
spatii verzi .impiejmuirea terenului cat si realizarea infiastructurii edilitare. Terenul pe care se doreste realizarea 
investitiei propuse,teren care a generat documentatia P.U.Z. este teren intravilan, categoria de folosinta curti- 
constructii.Functiunea propusa prin PUZ va fi aceeasi ca cea existent in prezentiparc- zona complexa cu 
functiunea de baza sportive,agrement si loisir.Pentru zona studiata se propune respectarea urmatorilor indicatori:

- P.O.T. maxim admis- 50,00 %
- C.U.T. maxim admis -1.0
Se propune pastrarea si respectarea unui regim de inaltime maxim S+P+5E 

Constructia propusa se va amplasa cu retrageri, dupa cum urmeaza :-la aliniamentul cu bulevardul 
Sf.Constantin Brancoveanu, retragerea corpului de cladire propus va fi de minim 10,00 m;-retragerea pe latura 
devest, est acladirii propuse va fide mia9.00m.

Documentatia completa poate fi consultata: pe sitq-PrimOria Municipiului Slatina,strada Mihail Kogalniceanu, nr. 1 
- Monitorul Oficial Local - Alte Documente - secfiunea Anunturi; la sediul Primariei municipiului Slatina, Serviciul 
Urbanism,amenajarea teritoriului in perioada 17.12-31.12.2021 intre orele 8,00-16,00.Persoana responsabila cu 
informarea si consultarea publicului rPrimaria Municipiului Slatina ,strada Mihail Kogalniceanu,nr.l, persoana de 
contact: Borea Adrian, Slatina. Recomandarile se pot transmite : prin posta ,1a Primaria Municipiului Slatina, pe e- 
mail: office@piimariaslatina.ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA 

Data anunţului:16.12.2021 

 

 

 

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE 

PLAN URBANISTIC ZONAL : 

 

„CONSTRUIRE SI DOTARE COMPLEX SPORTIV-STADION MUNICIPAL 1 MAI”, 
STRADA BD. SFANTUL CONSTANTIN BRANCOVEANU,NR.1,SLATINA,JUD. OLT 
      
Inițiator: UAT MUNICIPIUL SLATINA 

                         

Elaborator : SC PIRAMID PROIECT SRL 

 

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII 

 
• asupra documentelor expuse/disponibile: la sediul Primăriei Municipiului Slatina, strada Mihail Kogălniceanu, nr.1, telefon 029439377, Serviciul 

Urbanism,amenajarea teritoriului si pe pagina de internet a instituției la secțiunea : Primăria Municipiului Slatina - Monitorul Oficial Local - Alte Documente 

- secțiunea Anunțuri 

 

• in perioada 17.12.2021 - 31.12.2021 intre orele 9.00 – 12.00  

 

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA  

 

• întâlniri cu proiectantul si beneficiarul la sediul primăriei municipiului Slatina in perioada 17.12.2021- 31.12.2021; in acest sens cei interesați vor trimite 

solicitări privind organizarea întâlnirilor, prin posta la adresa instituției - strada Mihail Kogălniceanu, nr.1 sau pe e-mail: office@primariaslatina.ro 

 

RĂSPUNSUL LA OBSERVAȚIILE TRANSMISE va fi pus la dispoziția publicului prin afișare pe situl instituției / notificarea celor care au trimis recomandări in 

scris, in perioada 01.01.2022 - 15.01.2022 

PERSOANA RESPONSABILĂ CU INFORMAREA ŞI CONSULTAREA PUBLICULUI: PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA- 

Adresa-Mihail Kogalniceanu,nr.1, telefon 029439377, e-mail: office@primariaslatina.ro 
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