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Raport consultare public 

Referitor la propunere aprobare Planul urbanistic zonal „CONSTRUIRE SI DOTARE 
COMPLEX SPORTIV-STADION MUNICWAL 1 MAF ,Slatina,Jud. Olt , generat de imobilul 
situat pe str. Bd. Sfantul Constantin Brancoveanu,nr.1„ solicitant UAT MUNICIPIUL SLATINA 

Potrivit art. 58 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia de a asigura organizarea şi desfăşurarea 

procesului de participare a publicului în cadrul activităţilor de amenaj are a teritoriului şi de 
urbanism. 

In aplicarea prevederilor art. 61 din Legea nr. 350/2001, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului a elaborat o metodologie care stabileşte componentele obligatorii ale informării şi 

consultării publicului, care se aplică 'in derularea tuturor demersurilor de planificare urbană şi 

teritorială în corelare cu planificarea dezvoltării durabile şi cu procedurile de realizare a evaluării 

strategice de mediu pentru planuri şi programe (Ordinul nr. 2701/30.12.2010 al Ministrului 
dezvoltării Regionale şi Turismului). 

Luând în considerare aceste aspecte, Primăria municipiului Slatina prin Serviciul Urbanism, 
amenajarea teritoriului a postat pe site-ul primăriei cât şi la avizierul acesteia o invitaţie de 
consultare public 'in vederea colectării de propuneri, sesizări, opinii. 

In perioada de consultare a publicului nu s-au primit propuneri sau sugestii nefiind necesară 

introducerea în documentaţie a propunerilor acceptate din consultarea publică. 

Planul urbanistic zonal va cuprinde reglementari asupra zonei referitoare la: organizarea retelei 
stradale, organizarea arhitectural-urbanistica în functie de caracteristicile structurii urbane, modul 
de utilizare a terenurilor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, statutul juridic si circulatia 
terenurilor, protej area monumentelor istorice si servituti în zonele de protectie ale acestora. 

Faţă de cele de mai sus amintite, supunem documentaţia pentru dezbatere "in Şedinţa Consiliului 
Local al municipiului Slatina. 

Sef Serviciu 
Adrian Ciprian BIRIN 


