
Consiliul local al municipiului Slatina 
Str. M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 

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

Nr.104/15.03.2022 
HOTĂRÂRE 

Privind: aprobare Plan urbanistic zonal referitor la „CONSTRUIRE SI DOTARE 
COMPLEX SPORTIV-STADION MUNICIPAL 1 MAI", B-dul Sfântul Constantin 
Brâncoveanu, nr.1, Slatina, Jud. OLT. 

Consiliul Local al municipiului Slatina Intrunit 1n şedinţa extraordinară din data de 15.03.2022. 

Având în vedere: 
- Iniţiativa primarului municipiului Slatina prin Referatul de aprobare nr.21133/14.03.2022 la 

proiectul de hotărăre; 
Raportul de specialitate nr. 21136 /14.03.2022 Intocrnit de către Serviciuf Urbanism, amenajarea 
teritoriului; 

- Raport consultare public nr. 12010/14.02.2022, Intocmit de către Arhitectul Şef; 
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, art. 45, lit. b), art. 47, alin. (1), 
alin. (2), alin. (5); 
Ordinul nr. 2701/30.10.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a 
publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de 
urbanism; 

- HCL nr. 55/18.03.2011 pentru aprobare Regulament cadru de informare şi consultare a publicului 
cu privire la elaborarea sau revizuirea planului de amenajare a teritoriului şi de urbanism; 
Avizul favorabil al Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului nr. 2/04.03.2022; 
Avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului 
Local. 

in temeiul art. 129, alin. (6), lit. c), coroborat cu art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. e), art. 155, 
alin. (5), lit. f) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă elaborarea Planului urbanistic zonal şi a Regulamentului local de urbanism 
aferent pentru „CONSTRUIRE SI DOTARE COMPLEX SPORTIV-STADION MUNICIPAL 1 
MAI , " , B-dul Sfântul Constantin Brancoveanu, nr.1, Slatina, Jud. Olt. 

Art. 2. Prezentul Plan urbanistic zonal are valabilitate de 5 ani de la aprobare. 
Art. 3. Prezenta hotărăre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

municipiului Slatina şi se comunică la: 
• Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
• Primarului municipiului Slatina; 
• Direcţia Arhitect Şef; 
• Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt; 

U.A.T. MUNICIPIUL SLATINA. 

reş ujte de şedinţă, 
ILIE Violeta Cristina 

Contrasemnează, 
Secretar general al municipiufifi Slatina 

Mihai - Io fTA 
Hotărârea a fost adoptată cu20 voturi „PENTRU". 

20 - consilieri prezenţi 
A - consilieri absenţi 

21 - consilieri in functie. 


