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               Primăria municipiului Slatina anunță începerea demersurilor în ce privește 

amenajarea unui skatepark pe raza orașului. Decizia a fost luată având în vedere că tot mai 

mulți tineri din municipiu practică skateboarding-ul, dar și pentru că unul dintre locuitorii urbei 

– Marius Constantin Virgil, campion european în ultimii doi ani la ”freestyle skateboarding”, 

a sugerat municipalității amenajarea unui skatepark în Slatina încă din 2013 având ”în spate” 

3.000 de semnături de susținere.               

               Parcul destinat practicanților acestui sport va fi unul dintre cele mai mari de profil din 

țară, el urmând a fi amenajat pe bulevardul Constantin Brâncoveanu, vizavi de stadionul 

municipal ”1 Mai”. Mai exact, skatepark-ul va fi amenajat pe o suprafață generoasă de 7.000 

mp, loc unde vor fi montate o serie de structuri prefabricate specifice acestui sport 

reprezentând, printre altele, rampe în diverse unghiuri, balustrade etc. Elementele skatepark-

ului care se vor regăsi în incinta perimetrului menționat vor fi atractive pentru orice rider și-l 

vor determina pe acesta să găsească linii creative în practicarea skating-ului.  

             Skatepark-ul menționat va fi amenajat conform celor mai noi și sigure standarde 

europene în vigoare din domeniul echipamentelor de sport cu role. De menționat că 

skatepark-ul va putea fi folosit în paralel și de către amatorii ciclismului sportiv, respectiv de 

posesorii de biciclete tip mountain bike și BMX. 

            Primul pas pe linia demersurilor în ce privește realizarea acestui proiect constă în 

menționarea acestuia printre obiectivele ce vor fi prinse pe lista investițiilor din anul 2016. 

Suma pentru amenajarea acestui skatepark nu a fost încă stabilită, dar ea va proveni integral 

de la bugetul local pe anul viitor, an până la finele căruia proiectul va trebui realizat.  
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