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Nr. 1 / 26.02.2009 
 

Proiect PIDU Slatina 

Departament APL 

Scopul întâlnirii  Informare 

Locaţia Municipiul Slatina, Casa Căsătoriilor 

Data intâlnirii 26.02.2008 

 

Participanţi 

 Nume Prenume Funcţia Instituţia Detalii de contact  

1. 
Minel Prina,  

 
Administrator 
public 

Primăria Municipiului 
Slatina 

 

2. 
Dragoș Pîslaru 

Director general 
GEA Strategy & 
Consulting SA (GEA 
S & C) 

 

3. 
Emanuel Răuță Director 

Administrație 
Publică 

GEA S & C  

4. 

Raluca Ivanof Junior 
Consultant 

Administrație 
publică 

GEA S & C  

... Alte instituții – pentru a se consulta lista completă de invitați și datele de contact vă rugăm să consultați lista de prezență atașată. 

 

Subiecte abordate 



 

1. Introducere 
 
a. Dl. Minel Prina 
 
Dl. Minel Prina a realizat o sCurtă încadrare în tema întâlnirii. Dl Prina a subliniat importanța elaborării 
Planului Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Slatina și riscurile existente, constând în 
concurența cu celelalte centre urbane din Regiunea Sud-Vest Oltenia, care vor depune de asemenea 
proiecte (Tg Jiu, Drobeta Turnu-Severin, etc.) 
 
b. Dl.Dragoș Pîslaru 
 
Dl Dragoș Pîslaru a amintit demersul anterior privind dezvoltare strategică a municipiului Slatina, în cadrul 
proiectului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă, finalizată în luna august a anului 2008. 
Demersul actual, de realizare a unui Plan Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Slatina (pentru 
care se va face referire în continuare prin termenul „Planul Integrat”), va constitui un instrument pentru 
operaționalizarea proiectelor identificate în Planul de Acțiune, adăugând valoare adăugată în procesul, deja 
aflat în desfășurare, de implementare a Strategiei de Dezvoltare.  
 
2. Prezentare  
 
Dl. Emanuel Răuță a realizat o prezentare a importanței realizării Planului Integrat pentru cetățenii 
municipiului Slatina, pentru instituții publice, mediu de afaceri și societate civilă. Au fost prezentate pe larg 
obiectivul general, obiectivele specifice și structura documentului ca va constitui Planul Integrat, zonele 
urbane de intervenție, planul de proiecte, nevoile și potențialul de dezvoltare ale municipiului Slatina.   
 

3. Propuneri și sugestii ale participanților 
 
Propunere 1 

Participanții au subliniat faptul că 90% din Plan Integrat se adresează aspectelor privind reabilitarea 
infrastructurii și că ar trebui avut în vedere și faptul că într-un Plan integrat trebuie abordate și alte aspecte 
ale dezvoltării unui centru urban.  
Echipa de consultanță a agreat asupra acestei observații și a prezentat și celelalte aspecte pe care le va 
aborda PIDU: social, mediu de afaceri, centru istoric, etc. 
 
Propunere 2 

A fost subliniat faptul că în intervențiile de reabilitare a infrastructurii ar trebui să se țină cont în mod 
prioritar de nevoia de fluidizare a traficului. De ex.:  s-a propus realizarea unor inele ocolitoare ale zonei 
centrale a municipiului, unde se creează zilnici blocaje în circulație; a doua propunere a fost pentru 
reabilitarea zonei Alvrom. 
Echipa de consultanță a confirmat includerea în prezent a acestor proiecte în Pianul Integrat și totodată 
faptul că lista de proiecte se va mai completa până la depunerea pentru finanțare. Ca o componentă 
adițională care va fundamenta intervenția pentru infrastructură, Planul Integrat va conține și un studiu de 
trafic care va puncta nevoile de fluidizare a traficului. 
 
Propunere 3 

Participanții la discuții au subliniat faptul că, în prezent, economia municipiului Slatina este susținută de 
marile unități industriale existente. Restul de  95% din totalul mediului de afaceri este reprezentat de IMM-
uri. Acești operatori economici au probleme birocratice/administrative pentru înființare și dezvoltare. O 
problemă actuală este aceea a lipsei utilităților și a infrastructurii (de ex. în zona de lângă ALRO). 
Dl. Prina a vorbit despre existența unei propuneri pentru un centru de afaceri – centru expozițional - în 
parteneriat cu Camera de Comerț, pe care îl  vor include în Planul Integrat ca fișă de proiect. 
Planul Integrat nu se orientează doar spre marii operatori industriali, încurajând totodată și dezvoltarea 
antreprenorială. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sistemul de supraveghere video este util a fi implementat și în municipiul Slatina cu scopul de a combate 
infracționalitatea. 
 
Propunere 4 

Reprezentanții firmei ALRO au precizat, în primul rând în legătură cu criza economico-financiară actuală,, 
că au prevăzut din timp măsuri pentru a nu fi nevoiți să care să concedieze angajați. 
În ceea ce privește nevoile de reabilitare a infrastructurii în apropierea ALRO, la Poarta 1 și Poarta 2 (de 
acces a angajaților) există acolo o problemă de fluiditate a accesului. 
Alte propuneri: 
- realizarea de locuri de petrecere a timpului liber pentru tineret și pensionari 
- reabilitarea zonei Strehareț, a parcului din zona Mănăstirii; a parcului nautic; zona Grădijdea; a teatrului și 
sălii polivalente 
Dl. Minel Prina a agreat asupra acestor propuneri, menționând existența deja a unui proiect, aflat în 
derulare, pentru reabilitare a teatrului și a cinematografului. Primăria lucrează în prezent la un proiect 
pentru realizarea unui parc de distracții și un proiect de modernizare a plajei Olt. Toate aceste proiecte 
pentru petrecere a timpului liber vor fi abordate prin altă finanțare, unde vor fi eligibile și vor fi incluse prin 
Fișă de proiect în Planul Integrat actual. 
 
Propunere 5 

Reprezentanții societății Cez au ridicat problema canalelor de utilități care îngreunează lucrările de  
reabilitare, soluția propusă constând în crearea de spații delimitate pentru utilități. Un aspect foarte 
important constă în faptul că trebuie să distrugă infrastructura pentru a realiza noi alimentări cu energie. 
Zonele de locuit s-au extins dar nu au electricitate, de ex. zona liceului Agricol. 
Dl. Prina a propus ca reprezentanții Cez să aducă la Primărie studiile de fezabilitate pe care le au, pentru a 
fi introduse ca Fișă de proiect în Planul Integrat. 
 
Propunere 6 

Reprezentanții Pirelli au ridicat problema nevoii de reabilitare a străzii Drăgănești, exprimându-și totodată 
disponibilitatea în a ceda terenul care le aparține pentru a extinde zona de trafic și de acces. 
 
Dl. Prina a mulțumit firmelor mari din Slatina pentru implicare, în primul rând prin investițiile în proiectele 
culturale. 
 
3. Încheiere 
 
Dl. Prina a subliniat faptul că este important a se avea în vedere faptul că PIDU are un caracter multianual 
și că vor fi incluse proiecte programate pentru anii următori. 
 
Dl. Dragoș Pîslaru a subliniat imposibilitatea abordării în demersul actual de realizare a Planului Integrat a 
tuturor proiectelor necesare pentru dezvoltarea Municipiului Slatina. Pe viitor vor exista și ale inițiative 
pentru dezvoltare ale Primăriei, pentru care se vor solicita, ca și până acum, propunerile instituțiilor și a 
societăților comerciale pentru realizarea de noi proiecte, în colaborare cu Primăria municpiului Slatina. 
 
 

 

Paşi de urmat 

GEA S & C Participanți 

1. 

 
Următoarea întâlnire se va realiza în 3 
săptămâni, pentru consultare asupra 
variantei finale a Planului Integrat. 
 

1. 
Instituțiile care au rapoarte de activitate cât mai 
recente, au fost rugate să le trimită Primăriei, pentru 
a ajunge la echipa de consultanță pentru procesare. 
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