Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 230 / 23.07.2018
HOTĂRÂRE
PROIECT
Privind: Aprobare actualizare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului
Slatina pentru perioada 2014 – 2020
Consiliul Local al Municipiului Slatina întrunit în şedinţa ordinară/ extraordinară din data de
.....................................;
Având în vedere:
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin expunerea de motive nr.61085/20.07.2018;
- referatul de specialitate (nota de fundamentare) nr. 61087/20.07.2018 întocmit de către
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională şi managerul public;
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) şi alin. (6) lit. a) punctul 11 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modifcările și completările
ulterioare;
- prevederile HCL nr. 111/27.04.2016 referitor la aprobarea Strategie Integrată de Dezvoltare
Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 – 2020;
- prevederile HCL nr. 213/11.08.2017 referitor la aprobare actualizare Strategie Integrată de
Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 – 2020, varianta actualizată
conform PMUD;
- prevederile HCL nr. 310/28.11.2017 referitor la aprobare actualizare Strategie Integrată de
Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 – 2020;
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
Condiţii generale de accesare a fondurilor, ale Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de
accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/B/2/SV (Cod
apel: POR/372/3) şi ale Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor
în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni;
-

prevederile Instrucțiunii AM POR nr. 75/18.06.2018 cu privire la Procedura Operațională pentru
Dezvoltare Urbană și Procedura Operațională pentru Autoritatea Urbană;

-

avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Slatina: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, Comisia juridică şi de disciplină,
Comisia pentru protecţia mediului, agricultură şi turism.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), art. 45 alin. (2) lit. e), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina
pentru perioada 2014 – 2020 în sensul actualizării titlurilor proiectelor și a sumelor estimate ale
acestora în funcție de valorile eligibile prevăzute în Ghidul solicitantului - condiții specifice de
accesare a fondurilor:
a) La capitolul IV.1 ”Portofoliul de programe și proiecte” proiectul „Reabilitarea,
modernizarea şi extinderea clădirilor universitare (fostul Colegiu Ion Mincu)” se va

modifica astfel: ”Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor de la fostul
Colegiu Ion Mincu, inclusiv reabilitare termică a clădirii din strada Drăgănești nr. 25
(fostul Colegiu Ion Mincu)”;
b) La capitolul IV.1 ”Portofoliul de programe și proiecte” proiectul „Modernizarea,
implicit cea energetică sustenabila a Colegiului Tehnic Alexe Marin” se va modifica
astfel: „Modernizarea, implicit reabilitarea termică a Colegiului Tehnic Alexe Marin”,
iar valoarea estimată a proiectului va fi de 8.000.000 lei;
c) La capitolul IV.1 ”Portofoliul de programe și proiecte” se introduce proiectul cu titlul
„14.3.3 Modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public și
reabilitarea instalatiilor electrice din Municipiul Slatina”, iar valoarea estimată a
proiectului va fi de 23.500.000 lei”, având ca sursă de finanțare POR 2014-2020 Axa
3, Prioritate de investiții 3.1/ Bugetul local/ alte surse;
d) La capitolul IV.1 ”Portofoliul de programe și proiecte” proiectul ”Modernizarea
infrastructurii de transport în comun în Municipiul Slatina, prin achiziționarea de
vehicule ecologice: microbuze (2 microbuze) și autobuze (10 autobuze)” se va
modifica astfel: ”Modernizarea infrastructurii de transport în comun în Municipiul
Slatina, prin achiziționarea de vehicule ecologice”, iar valoarea estimată a proiectului
va fi de 117.500.000 lei.
Art. 2. Se aprobă actualizarea Centralizatorului proiectelor - IV.1 ”Portofoliul de programe și
proiecte ”, astfel:
a) proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor universitare (fostul
Colegiu Ion Mincu)” se va modifica astfel: ”Reabilitarea, modernizarea şi extinderea
clădirilor de la fostul Colegiu Ion Mincu, inclusiv reabilitare termică a clădirii din
strada Drăgănești nr. 25 (fostul Colegiu Ion Mincu)”;
b) proiectul „Modernizarea, implicit cea energetică sustenabila a Colegiului Tehnic
Alexe Marin” se va modifica astfel: „Modernizarea, implicit reabilitarea termică a
Colegiului Tehnic Alexe Marin”, iar valoarea estimată a proiectului va fi de 8.000.000
lei;
c) La OS14 Eficiență energetică crescută se introduce proiectul cu titlul „14.3.3
Modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public și reabilitarea
instalatiilor electrice din Municipiul Slatina”, iar valoarea estimată a proiectului va fi
de 23.500.000 lei”, având ca sursă de finanțare POR 2014-2020 Axa 3, Prioritate de
investiții 3.1/ Bugetul local/ alte surse;
d) proiectul ”Modernizarea infrastructurii de transport în comun în Municipiul Slatina,
prin achiziționarea de vehicule ecologice: microbuze (2 microbuze) și autobuze (10
autobuze)” se va modifica astfel: ”Modernizarea infrastructurii de transport în comun
în Municipiul Slatina, prin achiziționarea de vehicule ecologice”, iar valoarea estimată
a proiectului va fi de 117.500.000 lei.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Slatina;
- Direcţiile şi serviciile din subordinea Consiliului Local.
Iniţiator
Primar
Constantin - Stelian - Emil MOŢ

În baza art. 117 lit “a” din Legea nr. 215/2001R

avizăm prezentul proiect de hotărâre
Secretarul municipiului Slatina
Mihai – Ion IDITA
CAPL PO 01/F3

Primăria municipiului Slatina
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Nr. 61085/20.07.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre: Aprobare actualizare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a
Municipiului Slatina pentru perioada 2014 – 2020
Având în vedere că:
-

Municipiul Slatina poate demara acţiuni ample la nivel local şi poate accesa fonduri europene
puse la dispoziţia României prin Instrumentele Structurale, în perioada de programare 2014 2020, în baza documentelor strategice: Strategia Integrate de Dezvoltare Urbană a
Municipiului Slatina pentru perioada 2014 – 2020, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al
Municipiului Slatina, Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă al municipiului
Slatina şi Strategia de Dezvoltare a Municipiului Slatina 2014 – 2020;

-

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 111/27.04.2016 a fost aprobată
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 – 2020;

-

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 213/11.08.2017 a fost aprobată
actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada
2014 – 2020, varianta actualizată conform PMUD;

-

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 310/28.11.2017 a fost aprobată
actualizarea Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada
2014 – 2020;

-

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 –
2020 este un document pe care se bazează deciziile autorităţilor locale şi în baza căriua se pot
demara acţiuni ample la nivel local şi se pot accesa fonduri europene puse la dispoziţia
României prin Instrumentele Structurale, în perioada de programare 2014 - 2020, fiind un
document obligatoriu care se supune procesului de evaluare în vederea accesării de fonduri
structurale şi de coeziune nerambursabile în perioada de programare 2014 – 2020;

-

S-au stabilit ca fiind prioritare pentru perioada 2016 – 2030 investiţii în clădirile publice care
se încadrează în infrastructura educaţională a oraşului, infrastructura de servicii edilitare,
servicii sociale, servicii de sănătate, precum şi modernizarea sistemului de iluminat public şi
investiţii pentru modernizarea energetică a sectorului rezidenţial;

-

Întrucât Municipiul Slatina intenţionează să depună proiecte pentru accesarea de fonduri
nerabursabile pentru reabilitarea termică a clădirii publice situate în str. Drăgăneşti, nr. 25
(fostul colegiu Ion Mincu)” şi a clădirii publice situată în strada Cireașov, nr. 10, sediul
Colegiului Tehnic Alexe Marin şi pentru modernizarea sistemului de iluminat public şi
creșterea eficienței energetice în iluminatul public din Municipiul Slatina este necesară

actualizarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru
perioada 2014 – 2020 pentru adaptarea titlurilor acestor proiecte și a valorilor estimate ale lor,
conform condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului POR, Axa 3, Obiectivul
Specific 3.1B și 3.1.C;
-

Pentru a avea aplicabilitate la nivelul municipiului Slatina Strategia Integrată de Dezvoltare
Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 – 2020, versiunea actualizată, trebuie
însuşită de către Consiliului Local al Municipiului Slatina,

Propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre cu privire la
aprobare actualizare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru
perioada 2014 – 2020.

Primar,
Constantin - Stelian - Emil MOŢ

CAPL PO 01/F2
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Nr. 61087 / 20.07.2018

REFERAT DE SPECIALITATE
(NOTĂ DE FUNDAMENTARE)
Cu privire la: Aprobare actualizare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului
Slatina pentru perioada 2014 – 2020
În susținerea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere:
prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local are „atribuţii
privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului”
prevederile art. 36 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul Local
„aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativteritoriale”
prevederile art. 36 alin. (6) lit. a) punctul 11 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul
Local:
„a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind: […] 11. dezvoltarea urbană; […]”
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 325 din 30.09.2015 referitor la
aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Slatina 2014-2020;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 111/27.04.2016 referitor la
aprobare actualizare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru
perioada 2014 – 2020;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 310/28.11.2017 referitor la
aprobare actualizare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru
perioada 2014 – 2020;
Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,
Condiţii generale de accesare a fondurilor, capitolul 1. Informaţii generale POR 2014-2020,
subcapitolul 1.3 Implementarea complementară prin POR 2014-2020 a unor strategii şi
instrumente de dezvoltare teritoriale, punctul 1.3.3 Dezvoltare urbană durabilă: ”Pentru
accesarea finanţării în cadrul POR 2014-2020 este obligatorie elaborarea unor strategii de
dezvoltare care să integreze inclusiv aspecte economice, sociale, etc., evaluarea şi selectarea
acestor strategii constituind etape anterioare procesului de selecţie a proiectelor în cadrul POR
2014-2020.”;
Potrivit Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în
cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, cu modificările şi completările
ulterioare, 5.4.1 Anexe la depunerea cererii de finanțare: „La Cererea de finanțare, se va anexa
un extras din lista de proiecte aferentă Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 din Documentului

Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020 pentru Obiectivul specific 4.1. Cererea de finanțare
depusă la finanțare trebuie să fie dezvoltată dintr-o fișă de proiect (sau din mai multe fișe)
selectată și prioritizată de Autoritatea Urbană și să fie inclusă în lista de proiecte prioritare
pentru Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1.”
Prin intermediul Axei prioritare 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţie 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor din cadrul Programul Operaţional Regional
pentru perioada 2014-2020 pot fi sprijinite activităţi specifice realizării de investiţii pentru
creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale, a clădirilor publice şi activităţi specifice
realizării de investiţii pentru scăderea consumului de energie primară în iluminatul public.
Existenţa Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă este cerinţă de
eligibilitate pentru depunerea unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional,
Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de
investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în
sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri Publice şi Operaţiunea C-Iluminat public.
Pentru reabilitarea termică a clădirilor publice din Municipiul Slatina potrivit Ghidului
Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul
POR/2018/3/3.1/B/2/SV (Cod apel: POR/372/3), pentru îndeplinirea criteriul Concordanţa cu
documentele strategice relevante este obligatorie încadrarea proiectului în cel puţin un
document strategic relevant.
Un proiect este eligibil din acest punct de vedere dacă documentele strategice se adresează
domeniului reducerii emisiilor de CO2/ creșterii eficienţei energetice şi includ măsuri de creştere a
eficienţei energetice pentru clădirile publice (fără a fi neapărat specificate categoriile/tipurile de
clădiri publice).
Potrivit Anexei 3.1.B-3 - Grila ETF Clădire, Grila ETF CF la Ghidului Solicitantului
– Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul
POR/2018/3/3.1/B/2/SV (Cod apel: POR/372/3):
Complementaritatea cu alte investiţii realizate din alte axe prioritare
3
4
ale POR/priorităţi de investiţie, precum şi alte surse de finanţare
a. Proiectul este complementar cu proiecte care implementează măsurile
3
de eficiență energetică:
a1. Proiectul este complementar cu proiecte implementate prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013 (axa prioritara 1 –DMI 1.2),
sau cu proiecte depuse/contractate/ aflate în curs de implementare/
1
implementate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, PI 3.1,
Operațiunea A, sau prin alte programe operaţionale, sau prin alte programe
cu surse publice de finantare.
a.2 Proiectul este complementar cu proiecte pentru măsurile de
mobilitate urbană din cadrul priorităţii de investiţie 3.2 (cerere de finanțare
2
depusă în cadrul priorității de investiție 3.2)
b. Proiectul este complementar cu abordarea dezvoltării urbane durabile
- Axa prioritară 4 POR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile:

2

b.1. Proiectul este localizat în municipiul reședință de județ eligibil
prin intermediul axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

1

b.2. Proiectul este inclus în lista de proiecte a Documentului
Justificativ pentru FESI 2014-2020, aferent strategiei integrate de
dezvoltare urbană finanţabilă prin intermediul axei prioritare 4- Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile
(se punctează în măsura în care Documentul Justificativ este considerat
admis la nivelul AM POR)
c. Proiectul este implementat în localităţi care au beneficiat în ultimii 5 ani
sau vor beneficia de investiții în sistemul de termoficare prin intermediul
fondurilor publice: localitatea a beneficiat de investiții în sistemul de
termoficare din surse proprii/ guvernamentale sau alte surse, SAU
localitatea este inclusă în lista localităților eligibile pentru finanțări prin
intermediul axei prioritare specifice din cadrul POIM
Punctajul aplicabil este cumulativ

1

1

Pentru modernizarea sistemului de iluminat public şi creșterea eficienței energetice în
iluminatul public din Municipiul Slatina potrivit Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de
accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni,
pentru îndeplinirea criteriului de eligibilitate: Concordanţa cu documentele strategice relevante
este obligatorie încadrarea proiectului în cel puţin un document strategic relevant.
O cerere de finanțare este eligibilă din acest punct de vedere dacă documentele strategice
se adresează domeniului reducerii emisiilor de CO2/eficienţei energetice şi includ măsuri de
reducere a consumului de energie în iluminatul public.
Potrivit Anexei 3.1.C.2 - GRILĂ DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ la
Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de
proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni:
CRITERII DE CONCENTRARE
STRATEGICĂ A INVESTIŢIILOR ŞI
6.
CONCORDANŢA CU DOCUMENTELE
STRATEGICE RELEVANTE
a. Proiectul este inclus în lista de proiecte a
Documentului Justificativ pentru FESI 2014-2020,
aferent strategiei integrate de dezvoltare urbană
finanţabilă prin intermediul axei prioritare 4Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
(se punctează în măsura în care Documentul
Justificativ este aprobat de Autoritatea de
Management pentru POR, în conformitate cu
procedura de admisibilitate specifică Axei
Prioritare 4 a POR 2014-2020)
b. Investiţia propusă prin proiect contribuie la
implementarea mai multor strategii relevante (
Planul de Actiune privind Energia Durabila /
Strategia de reducere a emisiilor de CO₂ /
Strategii locale în domeniul energiei / Alte
documente strategice care prevăd măsuri în
domeniul eficienţei energetice, conform legislației
în vigoare)
Notă: se punctează cu 0 dacă proiectul se
încadrează intr-un singur document strategic,

10

5

5

respectiv cu 5 în măsura în care proiectul
răspunde a cel puțin două documente strategice)

Prin Obiectivul specific 4.1 din POR 2014-2020 sunt sprijinite acele proiecte care
dovedesc că au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate
de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ şi al zonelor
funcţionale urbane (în continuare Z.F.U.) ale acestora.
Potrivit Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în
cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, cu modificările şi completările
ulterioare, 5.4.1 Anexe la depunerea cererii de finanțare:
„La Cererea de finanțare, se va anexa un extras din lista de proiecte aferentă Axei prioritare 4
a POR 2014-2020 din Documentului Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020 pentru Obiectivul
specific 4.1. Cererea de finanțare depusă la finanțare trebuie să fie dezvoltată dintr-o fișă de
proiect (sau din mai multe fișe) selectată și prioritizată de Autoritatea Urbană și să fie inclusă
în lista de proiecte prioritare pentru Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1.”
Potrivit Anexei 4.1.2 Grila de verificare a conformităţii administrative și a
eligibilității cererilor de finanţare aferente O.S.4.1 la Ghidului Solicitantului – Condiții
specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1,
cu modificările şi completările ulterioare:
XVI. Extras din lista de proiecte prioritare pentru Axa prioritară 4 a POR 2014-2020 din
Documentul justificativ pentru finanţarea intervenţiilor din Fondurile ESI 2014-2020
23.
Proiectul este inclus în lista de proiecte prioritare a Documentul justificativ pentru
finanţarea intervenţiilor din Fondurile ESI 2014-2020, aferentă Axei prioritare 4 a POR 20142020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, pentru Obiectivul specific 4.1 ?
Întrucât Municipiul Slatina intenţionează să depună proiecte pentru accesarea de fonduri
nerabursabile pentru reabilitarea termică a clădirii publice situate în str. Drăgăneşti, nr. 25 (fostul
colegiu Ion Mincu)” şi a clădirii publice situată în strada Cireașov, nr. 10, sediul Colegiului
Tehnic Alexe Marin şi pentru modernizarea sistemului de iluminat public şi creșterea eficienței
energetice în iluminatul public din Municipiul Slatina este necesară actualizarea Strategie
Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 – 2020 pentru
adaptarea titlurilor acestor proiecte și a valorilor estimate ale lor, conform condițiilor de
eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului POR, Axa 3, Obiectivul Specific 3.1B și 3.1.C.
Actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina
pentru perioada 2014 – 2020 (Anexa nr. 1) care face parte din Hotărârea Consiliului Local
al Municipiului Slatina nr. 310/28.11.2017 constă în:
• La capitolul IV.1 ”Portofoliul de programe și proiecte” proiectul „Reabilitarea,
modernizarea şi extinderea clădirilor universitare (fostul Colegiu Ion Mincu)” se va
modifica astfel: ”Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor de la fostul
Colegiu Ion Mincu, inclusiv reabilitare termică a clădirii din strada Drăgănești nr. 25
(fostul Colegiu Ion Mincu)”;
• La capitolul IV.1 ”Portofoliul de programe și proiecte” proiectul „Modernizarea,
implicit cea energetică sustenabila a Colegiului Tehnic Alexe Marin” se va modifica
astfel: „Modernizarea, implicit reabilitarea termică a Colegiului Tehnic Alexe Marin”,
iar valoarea estimată a proiectului va fi de 8.000.000 lei;

•

La capitolul IV.1 ”Portofoliul de programe și proiecte” se introduce proiectul cu titlul
„14.3.3 Modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public și
reabilitarea instalatiilor electrice din Municipiul Slatina”, iar valoarea estimată a
proiectului va fi de 23.500.000 lei”, având ca sursă de finanțare POR 2014-2020 Axa
3, Prioritate de investiții 3.1/ Bugetul local/ alte surse;
• La capitolul IV.1 ”Portofoliul de programe și proiecte” proiectul ”Modernizarea
infrastructurii de transport în comun în Municipiul Slatina, prin achiziționarea de
vehicule ecologice: microbuze (2 microbuze) și autobuze (10 autobuze)” se va
modifica astfel: ”Modernizarea infrastructurii de transport în comun în Municipiul
Slatina, prin achiziționarea de vehicule ecologice”, iar valoarea estimată a proiectului
va fi de 117.500.000 lei.
Actualizarea Centralizatorului proiectelor (Anexa nr. 2) care face parte din
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 310/28.11.2017 constă în:
• proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor universitare (fostul
Colegiu Ion Mincu)” se va modifica astfel: ”Reabilitarea, modernizarea şi extinderea
clădirilor de la fostul Colegiu Ion Mincu, inclusiv reabilitare termică a clădirii din
strada Drăgănești nr. 25 (fostul Colegiu Ion Mincu)”;
• proiectul „Modernizarea, implicit cea energetică sustenabila a Colegiului Tehnic
Alexe Marin” se va modifica astfel: „Modernizarea, implicit reabilitarea termică a
Colegiului Tehnic Alexe Marin”, iar valoarea estimată a proiectului va fi de 8.000.000
lei;
• La OS14 Eficiență energetică crescută se introduce proiectul cu titlul „14.3.3
Modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public și reabilitarea
instalatiilor electrice din Municipiul Slatina”, iar valoarea estimată a proiectului va fi
de 23.500.000 lei”, având ca sursă de finanțare POR 2014-2020 Axa 3, Prioritate de
investiții 3.1/ Bugetul local/ alte surse;
• proiectul ”Modernizarea infrastructurii de transport în comun în Municipiul Slatina,
prin achiziționarea de vehicule ecologice: microbuze (2 microbuze) și autobuze (10
autobuze)” se va modifica astfel: ”Modernizarea infrastructurii de transport în comun
în Municipiul Slatina, prin achiziționarea de vehicule ecologice”, iar valoarea estimată
a proiectului va fi de 117.500.000 lei.
Pentru a avea aplicabilitate la nivelul municipiului Slatina Strategia Integrată de
Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 – 2020, versiunea actualizată,
trebuie însuşită de către Consiliul Local al municipiului Slatina.
Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărâre privind Aprobare
actualizare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada
2014 – 2020 poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.
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