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Nr. 265/10.08.2017

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.65283/10.08.2017;
- referatul de specialitate (nota de fundamentare) nr. 65287/10.08.2017 întocmit de către
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională şi Manager 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;
- prevederile HCL nr. 111/27.04.2016 referitor la aprobarea Strategie Integrată de Dezvoltare
Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 – 2020
- prevederile capitolului 1, subcapitolul 1.3, punctul 1.3.3 din Ghidul Solicitantului pentru
Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Condiţii generale de accesare a fondurilor;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Slatina: Comisia de Buget - Finanţe, Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
Comisia juridică şi de disciplină, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru
învăţământ, sănătate, familie şi protecţia copilului, Comisia pentru protecţia mediului,
agricultură şi turism, Comisia pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport;
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 r1, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina
pentru perioada 2014 – 2020 (Anexa nr. 1) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă actualizarea Centralizatorului proiectelor (Anexa nr. 2) care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Slatina să numească prin dispoziţie membrii
Structurii de implementare a SIDU şi PMUD, conform prevederilor Strategiei, capitolul V,
subcapitolul V.1.2. Structura pentru implementarea şi monitorizarea SIDU şi PMUD.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt;
- Primarul 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
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Nr. 65283/10.08.2017
EXPUNERE DE MOTIVE
Cu privire la: Aprobare actualizare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului
Slatina pentru perioada 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.
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 –
2020 îşi propune să reconecteze centrul istoric, cartierele periferice şi spaţiile publice majore la
circuitul urban, crescând astfel funcţionalitatea, competitivitatea şi atractivitatea oraşului.
Pentru a-şi consolida poziţia de centru regional, Slatina va investi în dezvoltarea şi
promovarea identităţii locale, în dezvoltarea capitalului uman şi în modernizarea infrastructurii şi
serviciilor publice.
Investiţiile din perioada 2014 – 2020 vor viza întărirea zonelor competitive, puternice ale
municipiului, iar pe de altă parte vor viza echilibrarea dezvoltării şi reducerea decalajelor, prin
sprijin integrat pentru cartierele şi comunităţile dezavantajate.
Prin intermediul proiectelor cuprinse în SIDU, Slatina va deveni un oraş compact şi verde,
cu o înţelegere durabilă a dezvoltării urbane, orientată spre utilizarea eficientă şi eficace a
resurselor locale în vederea asigurării unui nivel ridicat de calitate a vieţii pentru o populaţie
tânără, cu un nivel ridicat de pregătire profesională.
Astfel, Slatina anului 2020 va fi un oraş tânăr şi modern, ce îmbină calitatea ridicată a
spaţiului public şi farmecul vechiului târg cu excelenţa în domeniul tehnic şi stabilitatea locurilor
de muncă.
Un alt document strategic pentru perioada de programare 2014 - 2020, şi una dintre
condiţiile pentru realizarea investiţiilor legate de transportul public urban şi de infrastructura
aferentă este existenţa unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).
Scopul esenţial al promovării planurilor de mobilitate urbană durabilă şi implicit al
dezvoltării transportului public urban durabil şi nemotorizat este acela de a îmbunătăţi condiţiile
de mediu şi calitatea vieţii în principalele aglomerări urbane ale ţării, inclusiv de îmbunătăţire a
mobilităţii populaţiei şi accesibilităţii urbane.
Concentrarea eforturilor pe instituirea unui sistem rapid, atractiv, accesibil, ecologic şi
confortabil de transport urban va duce la reducerea blocajelor în trafic şi la diminuarea
consecinţelor negative ale acestora.
La nivelul municipiului Slatina, cerinţa de realizare a planului de mobilitate este
determinată de nevoia de îmbunătăţire a mobilităţii, astfel încât să fie satisfăcute nevoile de
deplasare pentru populaţie şi mediul economic, atât în oraş cât şi în zone învecinate, atât în
prezent cât şi în viitor şi să crească nivelul de trai al locuitorilor.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vizează crearea unui sistem integrat pentru
mobilitatea locuitorilor şi a bunurilor.
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 –
2020 trebuie să fie în concordanţă şi să încorporeze prevederile Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă al Municipiului Slatina.

Aceste documente strategice stabilesc un set de obiective prioritare şi direcţii strategice de
dezvoltare pe care se bazează deciziile autorităţilor locale şi care oferă omogenitate, coordonare
şi reactivitate.
În baza acestor documente strategice, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al
Municipiului Slatina şi Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru
perioada 2014 – 2020, 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.
Pentru a avea aplicabilitate la nivelul municipiului Slatina, Strategia Integrată de
Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 – 2020 – varianta actualizată
conform PMUD, trebuie însuşită de către Consiliul Local al municipiului Slatina.
Faţă de cele prezentate mai sus, 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
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Nr. 65287/10.08.2017

REFERAT DE SPECIALITATE
(NOTĂ DE FUNDAMENTARE)
Cu privire la: Aprobare actualizare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului
Slatina pentru perioada 2014 – 2020
Având 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 Durabilă a Municipiului Slatina 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:
FEDR sprijină dezvoltarea urbană durabilă prin strategii care stabilesc acţiuni integrate
pentru a aborda provocări economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu care afectează
zonele urbane, ţinând seama de nevoia de a promova legăturile dintre urban şi rural.
Dezvoltarea urbană durabilă poate fi atinsă numai în măsura în care vor fi combinate, la
nivel local, măsuri privind renovarea fizică a zonelor urbane cu măsuri care promovează
educaţia, dezvoltarea economică, incluziunea socială şi protecţia mediului. Astfel, se sprijină
realizarea unei abordări integrate şi strategice pentru sprijinirea investiţiilor în zona urbană atât
prin celelalte surse de finanţare, cât şi prin POR 2014-2020, respectiv prin intermediul axei
prioritare privind sprijinirea dezvoltării urbane durabile şi prin alte axe prioritare cu abordare
sectorială.
Deşi investiţiile propuse pentru finanţare prin POR 2014-2020, în cadrul axei prioritare
privind sprijinirea dezvoltării urbane durabile sunt limitate, fiind subsumate obiectivelor tematice
4 - economii cu emisii scăzute de carbon, 6 - protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente
a resurselor, 9 – incluziune socială şi combaterea sărăciei, precum şi 10 - investiţiile în educaţie,
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii. Pentru accesarea finanţării în cadrul POR 20142020 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.
-

[...] Pentru sprijinirea unei abordări integrate, proiectele care sunt parte a strategiilor
integrate de dezvoltare urbană (SIDU) vor fi finanţate cu prioritate în celelate axe prioritare ale
POR, precum şi în alte programe operaţionale relevante. Va exista o etapă anterioară depunerii
cererilor de finanţare propriu-zise în care se vor evalua şi selecta strategiile integrate de
dezvoltare urbană, inclusiv proiectele prioritizate.[...]
[...] Investiţiile privind dezvoltarea urbană durabilă vor fi limitate şi concentrate în
municipiile reşedinţă de judeţ, inclusiv localităţile din zona funcţională urbană, după caz.[...]
[...] În acest context, fiecare municipiu reşedinţă de judeţ [...] va beneficia de alocări
orientative predeterminate, dar cu termen limită pentru implementarea proiectelor.
O parte a alocării financiare a axei prioritare privind dezvoltarea urbană, inclusiv
economiile şi sumele necheltuite va fi alocată în funcţie de anumite criterii de performanţă (ex.
contractarea conform calendarului de implementare a sumelor alocate, progresul înregistrat în
implementarea strategiei integrate de dezvoltare urbană durabilă, etc.) autorităţilor locale
eligibile în cadrul axei de dezvoltare urbană, care au implementat/contractat cu succes proiectele
de dezvoltare locală.
Pentru această axă prioritară se încurajează formarea zonelor funcţionale în jurul
municipiului reşedinţă de judeţ şi pregătirea unor strategiilor integrate de dezvoltare urbană
(SIDU).
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 111/27.04.2016 referitor la aprobare
Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 – 2020;
- Proiectului de hotărâre nr. 211/28.06.2017 referitor la: aprobare Plan de Mobilitate Urbană al
Municipiului Slatina
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014
– 2020 îşi propune să reconecteze centrul istoric, cartierele periferice şi spaţiile publice majore la
circuitul urban, crescând astfel funcţionalitatea, competitivitatea şi atractivitatea oraşului.
Totodată, pentru a-şi consolida poziţia de centru regional, Slatina va investi în dezvoltarea şi
promovarea identităţii locale, în dezvoltarea capitalului uman şi în modernizarea infrastructurii şi
serviciilor publice.
Obiectivele şi acţiunile prevăzute în SIDU 2014 – 2020 vizează depăşirea provocărilor şi
valorificarea oportunităţilor identificate pe cele cinci paliere: economic, demografic, social,
conectivitate, mediu şi schimbări climatice.
Principiul de bază pentru dezvoltarea pe termen mediu şi lung a municipiului Slatina este
reconectarea oraşului la nivel fizico-spaţial, social şi funcţional.
Investiţiile din perioada 2014 – 2020 vor viza întărirea zonelor competitive, puternice ale
municipiului, iar pe de altă parte vor viza echilibrarea dezvoltării şi reducerea decalajelor, prin
sprijin integrat pentru cartierele şi comunităţile dezavantajate.
Prin intermediul proiectelor cuprinse în SIDU, Slatina va deveni un oraş compact şi
verde, cu o înţelegere durabilă a dezvoltării urbane, orientată spre utilizarea eficientă şi eficace a
resurselor locale în vederea asigurării unui nivel ridicat de calitate a vieţii pentru o populaţie
tânără, cu un nivel ridicat de pregătire profesională.
Principalele aspecte urmărite în acest sens sunt:
• Slatina – centru economic-industrial reprezentativ, racordat prin intermediul autostrăzii
A1 la celelalte centre de producţie de interes naţional din Regiunea Sud – Vest;
• Slatina – centru de excelenţă în domeniul tehnic – sprijinirea şi promovarea dezvoltării
unui sistem de învăţământ tehnic performant şi dialogul, menţinerea şi atragerea marilor
investitori, în paralel cu sprijinirea iniţiativelor locale şi a antreprenoriatului;
• Slatina – oraş compact şi conectat, în care zonele funcţionale majore sunt legate între ele
şi cu zona centrală prin intermediul unor axe/ circulaţii verzi;
• Slatina – oraş atractiv pentru locuitori şi turişti, prin calitatea spaţiului public, pietonal,
prietenos, cu o zonă centrală preponderent pietonală, ce evidenţiază identitatea dublă a oraşului –
târg şi centru industrial. Spaţiile publice specifice celor două centre (centrul istoric şi centrul
nou) sunt reconectate şi legate de principalele puncte de interes şi zone rezidenţiale din oraş prin
axe tematice.

Astfel, Slatina anului 2020 va fi un oraş tânăr şi modern, ce îmbină calitatea ridicată a
spaţiului public şi farmecul vechiului târg cu excelenţa în domeniul tehnic şi stabilitatea locurilor
de muncă.
Această Strategie este un document pe care se bazează deciziile autorităţilor locale şi care
oferă omogenitate, coordonare şi reactivitate. Stabileşte un set de obiective prioritare şi direcţii
strategice de dezvoltare.
Un alt document strategic pentru perioada de programare 2014 - 2020 şi una dintre
condiţiile pentru realizarea investiţiilor legate de transportul public urban şi de infrastructura
aferentă este existenţa unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).
Scopul esenţial al promovării planurilor de mobilitate urbană durabilă şi implicit al
dezvoltării transportului public urban durabil şi nemotorizat este acela de a îmbunătăţi condiţiile
de mediu şi calitatea vieţii în principalele aglomerări urbane ale ţării, inclusiv de îmbunătăţire a
mobilităţii populaţiei şi accesibilităţii urbane.
Concentrarea eforturilor pe instituirea unui sistem rapid, atractiv, accesibil, ecologic şi
confortabil de transport urban va duce la reducerea blocajelor în trafic şi la diminuarea
consecinţelor negative ale acestora.
Prin intermediul Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, care stabileşte prin
Obiectivul tematic 4 ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de
carbon în toate sectoarele” şi obiectivul specific 4.1 „Reducerea emisiilor de carbon în
municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” se
va sprijini realizarea de planuri de mobilitate urbană durabilă care propun proiecte de diminuare
şi fluidizare a traficului, de accesibilizare a infrastructurii, de creare a unui transport public
prietenos şi nepoluant.
Beneficiarii în cadrul acestei priorităţi de investiţie vor fi autorităţile publice locale (posibil
în parteneriat cu operatorul de transport public) din municipiile reşedinţă de judeţ (inclusiv
localităţile din zona funcţională urbană, după caz).
La nivelul municipiului Slatina, cerinţa de realizare a planului de mobilitate este
determinată de nevoia de îmbunătăţire a mobilităţii, astfel încât să fie satisfăcute nevoile de
deplasare pentru populaţie şi mediul economic, atât în oraş cât şi în zonele învecinate, atât în
prezent cât şi în viitor, şi să crească nivelul de trai al locuitorilor.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slatina este un document pe care se
bazează deciziile autorităţilor locale şi care oferă omogenitate, coordonare şi reactivitate.
Stabileşte un set de obiective prioritare şi direcţii strategice de dezvoltare.
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vizează crearea unui sistem integrat pentru
mobilitatea locuitorilor şi a bunurilor, bazat pe îndeplinirea următoarelor obiective strategice:
I. EFICIENȚĂ ECONOMICĂ – îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de
transport de persoane şi bunuri şi dezvoltarea economică a municipiului.
II. MEDIU – reducerea consumului de energie, a poluării fonice şi a aerului precum şi a
emisiilor de gaze cu efect de seră asociate sistemului de transport.
III. ACCESIBILITATE – asigurarea opţiunilor de deplasare accesibile economic şi
diversificate, pentru toţi locuitorii municipiului, către destinaţii şi servicii esenţiale.
IV. SIGURANȚĂ ŞI SECURITATE – Creşterea siguranţei şi securităţii în deplasare
pentru toţi locuitorii municipiului, indiferent de modul de deplasare folosit.
V. CALITATEA VIEȚII – Creşterea calităţii mediului urban şi a procesului de proiectare
urbană în beneficiul locuitorilor şi dezvoltării economice şi sociale integrate.
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 –
2020 trebuie să fie în concordanţă şi să încorporeze prevederile Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă al Municipiului Slatina.
În baza acestor documente strategice, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al
Municipiului Slatina şi Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina
pentru perioada 2014 – 2020, 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.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Slatina pentru perioada 2014 –
2020 – varianta actualizată conform PMUD – este un document obligatoriu pe care se bazează
deciziile autorităţilor locale şi care se supune procesului de evaluare în vederea accesării de
fonduri structurale şi de coeziune nerambursabile în perioada de programare 2014 – 2020.
Pentru a avea aplicabilitate la nivelul municipiului Slatina, acest document trebuie însuşit
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.

Manager public,
Cristiana ŞERBAN

Vizat de legalitate Consilier juridic
……………………………
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