
Primăria Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 02491439377; 439233 fax: 0249/439336 
e.mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. / c PC 2022 

ANUNŢ 

Primarul municipiului Slatina, 1n temeiul art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, a iniţiat: 

Proiectul de hotărâre privind: Aprobare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 

al Municipiului Slatina (PMUD 2.0). 

proiectul de hotărâre va fi dezbătut 1n şedinţă publică, potrivit legii. 

Orice persoană interesată, precum şi asociaţiile de afaceri şi alte asociaţii legal 

constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de 

hotărâre, la registratura generală a Primăriei municipiului Slatina, in termen de 10 zile 

calendaristice de la publicare. 

proiectul de hotărâre, insoţit de referatul de aprobare, poate fi studiat şi la avizierul 

Primăriei municipiului Slatina, pe site-ul instituţiei www.primariaslatina.ro sau poate fi 

obţinut 1n copie, pe bază de cerere, de la Compartimentul APL, Acte Administrative, 

arhivă. 

Şedinţa publică in care va fi dezbătut proiectul de hotărâre va fi organizată şi 

anunţată in termenele prevăzute de lege. 

PRI 
Constantin - Steli 



Primăria Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 02491439377; 439233 fax: 02491439336 
e-mail: office primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr.: 33  /3/), 0 C, 2022 

HOTĂRÂRE 
PROIECT 

Privind: Aprobare Plan de Mobilitate Urband Durabild al Municipiului Slatina 2021-2027 

(PMUD 2.0) 

Consiliul Local al Municipiului Slatina intrunit in şedinţa ordinară/ extraordinară din data de 

Având în vedere: 

- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. /30_0‘.2022; 
- raportul de specialitate nr.  . 32„2 3 1 /3° -04  .2022 intocmit de Serviciul Proiecte cu Finanţare 

Intemaţională şi managerul public; 
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
- art. 46 alin. (1) şi art. 461 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 3 lit. e) şi art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională in administraţia publică, republicată (r1), cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Slatina: Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, Comisia de Buget - Finanţe, 

Comisia juridică şi de disciplină, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia pentru 

Invăţământ, sănătate, familie şi protecţia copilului, Comisia pentru protecţia mediului, 

agricultură şi turism, Comisia pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport, 

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. e), art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 

alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Planul de Mobilitate Urband Durabilăl al Municipiului Slatina 2021-2027 

(PMUD 2.0), anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărke. 



Art. 2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de intemet a Primăriei 

municipiului Slatina şi se comunică la: 

Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
Primarul Municipiului Slatina; 

Serviciul Proiecte cu Finanţare Intemaţională; 

Manager public; 
Direcţiile şi serviciile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Slatina 

din Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Slatina. 

Initiator 
PrimaiN 

Constantin - Steltan Emil 1V10 

şi 

in baza art. 243 alin. (I) lit a) din OUG nr. 57/2019 
avizăm prezentul proiect de hotărăre 

Secretarul General al Municipiului-Slatina, 
Mihai — Ion 









































































































































































































































































































































































































































































Primăria Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 0249/439377; 439233 fax: 02491439336 
e-mail: officeQprimadaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr.  ,ge.%.?,y/ 3-10,0Q022 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind Aprobare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al 
Municipiului Slatina 2021-2027 (PMUD 2.0) 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slatina pentru perioada 2014 -2020 
a fost insuşit de către Consiliul Local al Municipiului Slatina prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 212/11.08.2017 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 309/28.11.2017 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 203/31.07.2018. 

Necesitatea actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slatina 
rezultă din prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la realizarea şi actualizarea 
unui Plan de Urbanism General, care trebuie să includă printre altele şi un Plan de Mobilitate 
Urbană, potrivit art. 461 din acelaşi act normativ. 

Planul de mobilitate are ca ţintă principală imbunătăţirea accesibilităţii localităţilor şi 

buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport. PMUD se adresează tuturor 
formelor de mobilitate şi transport, incluzând transportul public şi privat, de marfă şi pasageri, 
motorizat şi nemotorizat, In mişcare sau staţionare. 

În baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Slatina se pot demara 
acţiuni ample la nivel local şi se pot accesa fonduri europene puse la dispoziţia României prin 
Fondurile Structurale şi de Investiţii Europene, in special prin Programul Operaţional Regional. 

in susţinerea proiectului de hotărâre's-au avut in vedere: 
prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările i completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul Local are 
„atributii privind dezvoltarea economico-socială i de mediu a comunei, orasului sau 
municipiului;"; 

prevederile art. 129 alin. (4) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul Local: „ (4) in 
exercitarea atributiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local aprobă strategiile privind 
dezvoltarea economică, socială i de meditţ a unitătii administrativ-teritoriale; [...] • 

Propun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Slatina prezentul proiect de 
hotărâre cu privire la aprobare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slatina 
2021-2027 (PMUD 2.0). 

Primar, 

Constantin - Stelian - Emil MOT 



Primăria Municipiului Slatina 
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 02491439377; 439233 fax: 02491439336 
e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr.  .7-E03/  /  v. 2O22 

RAPORT DE SPECIALITATE 
(NOTĂ DE FUNDAMENTARE) 

la proiectul de hotărâre privind Aprobare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al 
Municipiului Slatina 2021-2027 (PMUD 2.0) 

in susţinerea proiectului de hotărare s-au av-ut in vedere: 
- Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slatina pentru perioada 2014 - 

2020 a fost insuşit de către Consiliul Local al Municipiului Slatina prin Hotărarea Consiliului 
Local al Municipiului Slatina nr. 212/11.08.2017 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina nr. 309/28.11.2017 şi prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului 
Slatina nr. 203/31.07.2018. 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare, defineşte in Anexa 2 Definirea termenilor utilizaţi In lege, Planul de 
mobilitate ca un instrument de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate 
dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de 
mobilitate i transport ale persoanelor, bunurilor i mărficrilor. 

- Necesitatea actualizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slatina 
rezultă din prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la realizarea şi actualizarea 
unui Plan de Urbanism General, care trebuie să includă printre altele şi un Plan de Mobilitate 
Urbană, potrivit art. 46 din acelaşi act normativ. 

Planul de mobilitate are ca ţintă principală imbunătăţirea accesibilităţii localităţilor şi 
buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport. PMUD se adresează tuturor 
formelor de mobilitate şi transport, incluzând transportul public şi privat, de marfă şi pasageri, 
motorizat şi nemotorizat, in mişcare sau staţionare. 

La nivelul Municipiului Slatina, actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 
Municipiului Slatina pentru perioada 2021 — 2027 este determinată de tendinţele de dezvoltare şi 
cerinţele de dezvoltare durabilă socio-economice şi de mediu actuale, precum i necesitatea 
actualizării listei de proiecte de investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, 
in baza unor studii de specialitate şi a analizei gradului de implementare a planului de mobilitate 
in vigoare şi a impactului acestuia la nivelul localităţii, astfel incât să fie satisfăcute nevoile de 
deplasare pentru populaţie şi mediul economic, atât in oraş cât şi In zone invecinate, atât In 
prezent cât i în viitor şi să crească calitatea vieţii locuitorilor. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Slatina este acel document care 
vine in sprijinul demersurilor autorităţilor publice locale de a proteja mediul i resursele existente 
printr-o mai mare flexibilitate a traficului in interiorul Municipiului Slatina şi inspre şi din 
municipiu, 

in baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Slatina se pot demara 
acţiuni ample la nivel local şi se pot accesa fonduri europene puse la dispoziţia României prin 
Fondurile Structurale şi de Investiţii Europene, in special prin Programul Operaţional Regional. 



Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Slatina va eficientiza 
comportamentul de deplasare şi va integra politici de incluziune socială şi de dezvoltare 
economică durabilă, prin indeplinirea următoarelor obiective: 

- imbunătăţirea eficienţei şi rentabilităţii serviciilor şi infrastructurii de transport persoane şi 

mărfuri; 

- reducerea impactului asupra mediului (poluării aerului, zgomotului şi emisiilor de CO,), 

reducerea consumului de energie in activităţile de transport şi reducerea necesităţilor de 

transport motorizat; 

- asigurarea unui nivel optim de accesibilitate oferită de sistemele de transport in cadrul 

localităţii, tuturor cetăţenilor şi mediului economic; 

imbunătăţirea siguranţei şi securităţii; 

creşterea calităţii şi atractivităţii mediului urban şi a arhitecturii urbane 

imbunătăţirea rezistenţei reţelelor de transport la condiţii extreme şi evenimente naturale, 

în acord cu politicile EU de adaptare la schimbările climatice. 

Proiectul de hotărare care va • fi supus atenţiei Consiliului Local al Municipiului Slatina 
trebuie să cuprindă aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slatina 
2021-2027 (PMUD 2.0), anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărare. 

Având în vedere cele expuse, considerăm că proiectul de hotărare privind aprobare 
Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Slatina 2021-2027 (PMUD 2.0) poate fi 
supus dezbaterii Consiliului Local. 

Manager public, 
Cristiana Serban 

Avizat de legalitate Consilier juridic, 
Adriana Popescu 

Şef Serviciu PFI, 
Lavinia Spălăţelu 

intocmit, 
Consilier SPFI, 

Alin Mi aru 


