În anul ce s-a încheiat Primăria Slatina, în colaborare cu echipa de consultanţă formată din GEA Strategy &
Consulting şi Ecosfera Spa au realizat primul demers complex de planificare strategică pentru dezvoltarea
durabilă a municipiului Slatina. Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Slatina nu reprezintă primul
demers în adunarea unui efort coerent de investigare a reperelor cheie de dezvoltare, dar în trecut, în
cadrul Agendei 21 creionate în urmă cu 4-5 ani, răspunsurile au fost mult mai teoretice (pentru consultarea
etapelor elaborării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Slatina vă rugăm să accesaţi
http://www.primariaslatina.ro/strategia_2008_2015.php).
După finalizarea şi adoptarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă de către autorităţile locale şi de către
beneficiarul final al Strategiei, populaţia municipiului Slatina, administraţia locală din municipiului Slatina s-a
focalizat către identificarea pârghiilor cele mai eficiente pentru îndeplinirea priorităţilor strategice de
dezvotare identificate în demersul anterior şi pentru implementarea proiectelor formulate în Planul de
Acţiuni, secţiune componentă a Strategiei de Dezvoltare Durabilă.
În acest sens, Primăria Municipiului Slatina continuă demersul pentru dezvoltare strategică, în colaborare
cu partenerul GEA Strategy & Consulting, prin elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Durabilă a
Municipiului Slatina. Planul Integrat constituie un pas decisiv pentru operaţionalizarea Strategiei de
Dezvoltare, contribuind la implementarea unei serii de proiecte enunţate în Strategia de Dezvoltare.
Abordarea dezvoltării la nivel urban si metropolitan urmăreşte preluarea şi rezolvarea presiunilor multiple
provenind din schimbarea sistemului economic, de planificare şi implementare a dezvoltării, a distorsiunilor
şi nevoilor variate atât în mediul urban, cât şi în zonele rurale adiacente, în scopul structurării unui pol de
dezvoltare într-o reţea coerentă la scară teritorială.
Obiectivul general al PIDU Slatina este de a dezvolta municipiul Slatina, cu efect direct de antrenare a
investiţiilor si de îmbunătăţire a calităţii serviciilor publice a zonei de intervenţie prin creşterea
competitivităţii si atractivităţii municipiului şi prin generarea unui efect de angrenare si îmbunătăţire a vieţii
rezidenţilor.
Obiectivele specifice ale PIDU Slatina urmăresc dezvoltarea zonei de intervenţie urbană prin reabilitarea
infrastructurii publice de transport si utilităţi, sporirea atractivităţii economice pentru antrenarea de noi
investiţii, îmbunătăţirea ofertei culturale prin reabilitarea clădirilor de patrimoniu si creşterea securităţii
locuitorilor pentru o viaţa mai buna si mai sigura.
Entităţile locale sunt conştiente de diferenţa dintre potenţialul zonei şi modalitatea în care acesta este
promovat şi instrumentat în favoarea creşterii bunăstării comunităţilor locale. Valorificarea adecvată a
potenţialului municipiului şi al entităţilor administrativ teritoriale înconjuratoare poate contribui la dezvoltarea
unui pol regional şi la consolidarea rolului entităţilor partenere, atât la scara judeţului, cât şi a regiunii şi a
ţării.
În acest proces amplu, participarea largă a reprezentanţilor întregii comunităţi, a tuturor instituţiilor, firmelor,
organizaţiilor şi asociaţiilor, precum şi a cetăţenilor constituie, ca şi în cazul elaborării Strategiei de
Dezvoltare, un demers absolut vital.
În acest sens, autorităţile locale au început încă din anul 2008 procesul de informare şi consultare a tuturor
actorilor interesaţi referitor la dezvoltarea strategică şi regenerare urbană a municipiul Slatina: dezbatere
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publică, focus-grupuri pe teme diverse – dezvoltare antreprenorială, infrastructură publică, reformă
administrativă, cultură şi patromoniu local, turism, etc. În cadrul acestor întâlniri toţi actorii interesaţi şi-au
putut exprima sugestiile privind identificare priorităţilor de dezvoltare ale municipiului Slatina pe termen
mediu şi lung.
În perioada recentă, au fost programate două întâlniri pentru informarea şi consultarea actorilor interesaţi
asupra elaborării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană. În ziua de 26 februarie 2009 Primăria Slatina şi
partenerul GEA Strategy & Consulting au organizat prima întâlnire consultativă cu reprezentanţii instituţiilor
membre ale Grupului de Lucru implicat în elaborarea Strategiei de Dezvoltare, membri care au răspuns
pozitiv invitaţiei de a contribui şi la procesul de elaborare a Planului Integrat. În cadrul întâlnirii au fost
prezentate obiectivele Planului Integrat, nevoile identificate şi proiectele propuse pentru a fi implementate.
Întâlnirea a fost interactivă, bogată în sugestii şi dezbateri punctuale cu actorii locali şi reprezentanţii
mediului privat a nevoilor identificate. Rezultatele acestei întâlniri au fost procesate şi integrate de echipa
de lucru în elaborarea Planului Integrat.
Următoarea întâlnire va consta în prezentarea şi dezbaterea formei finale a Planului Integrat de Dezvoltare
Urbană în cadrul Grupului de Lucru.
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