
• Primăria municipiului Slatina 
ARH1TECT ŞEF 

Serviciul Urbanism 
Str M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 
tel. 0249/439377; 0249/439233; fax. 0249/439336 

e-mail: officeprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 
Nr. /00.7-$ / 0"/ 2022 

ANUNT FINALIZARE CONSULTARE PUBLIC 

Vă informăm că în urma invitaţiei de a ni se transmite observaţii, opinii, sugestii şi propuneri 
privind intenţia de elaborare a Planului urbanistic zonal solicitat de UAT MUNICIPIUL SLATINA, 
pentru „CONSTRUIRE SI DOTARE COMPLEX SPORTIV-STADION MUNICIPAL 1 MAI" 
,Slatina,Jud. OLT , generat de imobilul situat pe str. Bd. Sfantul Constantin Brancoveanu,nr.1, nu au 
fost propuneri de modificare a documentaţiei iniţial depusă, iar din partea cetăţenilor din municipiul 
Slatina nu s-au primit opinii sau sugestii, astfel că se propune spre dezbatere PUZ fără obiecţiuni. 

Documentaţia va fi supusă dezbaterii publice şedinţă de Consiliul Local, a cărei dată, oră şi 
loc de desfăşurare vă vor fi comunicate ulterior. 

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:PRIMARIA MUNICIPIULUI 
SLATINA-Adresa-Mihail Kogalniceanu,nr.1, telefon 029439377, e-mail: office@primariaslatina.ro 

Primar, 
Constantin Ste 

Sef Serviciu 
T Adnian Ciprian BIRIN 

Consilier 'uridic intocmit 
Gabriel M IESCU Ocpyian_BOREA 

Primăt. ia mtmicipiului Sialina 
ARIERTECT bE14 

Servicitd Urbanism 
Str M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 
tel. 0249/439377; 0249/439233; fax. 0249/439336 

e-mail: office primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. 0.9  .02_ 2022 

ANUNT FINALIZARE CONSULTARE PUBLIC 

Vă infonn*ăm că în urma invitaţiei de a ni se transmite observaţii, opinii, sugestii şi propuneri 
privind intenţia de elaborare a Planului urbanistic zonal solicitat de UAT MUNICIPIUL SLATINA, 
pentru „CONSTRUIRE SI DOTARE COMPLEX SPORTIV-STADION MUNICLPAL 1 MAI" 
,Slatina,Jud. OLT , generat de imobilul situat pe str. Bd. Sfantul Constantin Brancoveanu,nr.1, nu au 
fost propuneri de modificare a documentaţiei iniţial depusă, iar din partea cetăţenilor din municipiul 
Slatina nu s-au primit opinii sau sugestii, astfel că se propune spre dezbatere PUZ fără obiecţiuni. 

Documentaţia va fi supusă dezbaterii publice intr-o şedin-ţă de Consiliul Local, a cărei dată, oră şi 

loc de desfăşurare vă vor fi comunicate ulterior. 
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului:PRIMARIA MUNICIPIULUI 

SLATINA-Adresa-Mihail Kogalniceanu,nr.1, telefon 029439377, e-mail: office@primariaslatinaso 
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