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STATUTUL MUNIC1PIULUI SLATINA



Prezentul statut este elaborat in temeiul prevederilor art. 104 din Ordonanja de Urgenja a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, §i cuprinde date §i elemente specifice 
care individualizeaza Municipiul Slatina in raport cu celelalte municipii din Romania.

in conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, actualizata, privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului national - Anexa 2, Secliunea 4.3 Locality urbane de rangul II, 
Municipiul Slatina este municipiu de rangul II.
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CAPITOLUL 1. DATE GEOGRAFICE

Slatina este municipiul de re§edin{a al jude(ului Olt. Ora§ul este situat Tn sudul 
Romaniei, pe malul stang al raului Olt in regiunea istorica Oltenia, Tn zona de contact dintre 
Podi^ul Getic §i Campiei Romane.

Slatina are o populate de 70.293 de mii de locuitori, fiind un important centru 
industrial. Avand o istorie de peste 650 de ani §i un centru istoric conservat, ora§ul detine un 
important rol cultural in judet- Emblema ora§ului este podul peste raul Olt.

Prima atestare documentary a a§ezarii este din 20 ianuarie 1368, cand, Tntr-un act 
oflcial, Vladislav I Vlaicu acorda scutire de vama tuturor negustorilor bra§oveni la trecerea 
peste raul Olt, la Slatina. Actul demonstreaza ca aici se afla un loc de vama, langa care s-a 
format treptat §i un targ. In iunie 1522, Radu de la Afumati i-a Tnvins pe otomani Tntr-o lupta 
purtata la Slatina, iar intre 1532-1535 Slatina a servit temporar ca cetate de scaun a lui Vlad 
Vintila, fiind menjionata Tntr-un hrisov. In timpul RevoluTiei de la 1821, Tudor Vladimirescu 
1-a Tntalnit la Slatina pe Iancu Jianu, conducatorul haiducilor.

Ora§ul se afla la aproximativ 50 km de municipiul Craiova, 70 km de municipiul Pite§ti 
§i 190 km de capitala Bucure§ti.

Relieful

Sub aspect morfologic, pozifia geografica a municipiului Slatina este limitata la sectorul 
de vale a raului Olt, cu dezvoltarea pe stanga a acestuia §i se delimiteaza la nord cu 
prelungirile sudice ale Podisului Getic §i anume, prin subdiviziunile acestuia de est prin 
Dealurile Oltefului, la nord Platforma Cotmeana, la est parte din Campia Boianului. In partea 
de sud sectorul de vale este delimitat de subdiviziunea Campiei Romanafiului cu contact pe 
malul stang al raului Olt cu Campia Boianului. De asemenea se poate aprecia ca Slatina este 
pozitionata pe ultimele coline ale Platformei Cotmeana (subdiviziune a Podi§ului Getic), la 
contactul acesteia cu Campia Slatinei. Ora§ul se circumscrie ca unitate fizico-geografica la 
extremitatea sud-vestica a Platformei Cotmeana. Altitudinile de pe teritoriul orasului variaza 
de la 130-135 de metri Tn lunca propriu-zisa a raului Olt (sudul §i sud-vestul ora§ului) la 
172 de metri Tn zonele mai Tnalte din nord (terasa medie a raului Olt).

Clima

Clima din ora§ul Slatina este de tip temperat-continentaia, media anuala a 
temperaturilor fiind de 10,7°C, iar media anuala a precipitafiilor avand o valoare de mai pufin 
de 515.6 mm. Pentru intervalul de timp dintre 1869 §i 2002, recordul de cea mai mare 
temperatura este de +40.5°C Tnregistrat Tn august 1952. Cea mai scazuta temperatura 
Tnregistrata la Slatina a fost de -31°C Tn ianuarie 1942.

Hidrografia

Raul Olt este principalul curs de apa de pe teritoriul orasului, traversandu-1 prin partea 
sa vestica. Este unul din cele mai importante rauri din (ara, avand o lungime de 615 km, un 
debit mediu de 190 m3/s §i un bazin hidrografic ce se Tntinde pe 24.050 km2. Pe Olt exista 
aproape 30 de lacuri de acumulare, barajul de la Slatina fiind unul dintre cele mai importante 
baraje amenajate pe rau. Pusa Tn funcfiune Tn anul 1981, acumularea hidro-energetica Slatina, 
prezinta urmatoarele caracteristici: H baraj = 23 m, S acumulat = 497 ha, V total acumulat = 
31 milioanem3.



CAPITOLUL 2. DATE ISTORICE

Etimologie

Exista pareri Tmpiirtite cu privire la provenienta numelui ora§ului. O primS varianta 
sugereaza ca numele Slatina este de origine slava, derivand din cuvintele „slam” (pamant) §i 
„tina” (sSrat); astfel numele s-ar traduce prin „pamant sarat”, „saratura”, „apa sarata”, care se 
refera la apa raului Olt. Aceasta ipoteza pare sa fie argumentata de toponimia slava a unor 
zone din ora§ §i din imprejurimi, precum §i a unor localita|i din apropiere (Obrocari - azi 
strada Tudor Vladimirescu, Dealul Gradi§tea, Clocociov, Dobrotinet, Milcov, Brebeni, Sopot, 
Teslui etc.). Tot tn favoarea acestei ipoteze vin consemnSrile istoricului A. D. Xenopol, care 
vorbe§te despre slavi ca populate migratoare: „tntre anii 500-600, slavii locuiau in regiunile 
inconjur5toare mun|ilor Daciei pe dinafara (se ln|elege ca pana la Slatina sau §i mai jos...)”. O 
a doua ipoteza susjine ca numele ora§ului provine din limba latinS arhaica: „Salaatina”, 
„Salatina”, „Slatina” - rezultand a§adar ca orasul Slatina poarta numele coloniei romane 
instalata candva aici.

Prima referire la numele Slatina se gase§te la 20 ianuarie 1368 m privilegiul comercial 
acordat de Vladislav I Vlaicu negustorilor de la Brasov, ca loc de vama interna la primul vad 
din campie al Oltului, punct obligatoriu de trecere a carelor cu marfiiri peste Olt.

In iunie 1522, Radu de la Afumaji i-a invins pe otomani Tntr-o lupta purtata la Slatina.
In timpul Revolu{iei de la 1821, Tudor Vladimirescu 1-a intalnit la Slatina pe Iancu Jianu, 

conducatorul haiducilor.
La Tnceputul secolului XX, Slatina era un mic targ de provincie asezat Tn imediata apropiere a 

raului Olt, Tntre Dealul Gradiste §i ceea ce este cunoscut astazi ca orajul nou.
Se pastreaza Tnca numeroase cladiri din acea perioada: Grand Hotel Regal, Scoala de Fete, 

Catedrala Ionascu, Cofetaria Minerva si alte 50 de cladiri istorice incluse Tn patrimoniul UNESCO.
Dupa instalarea regimului comunist Tn Romania, fata ora§ului a fost schimbata Tn totalitate fiind 

construite noi cartiere muncitore$ti precum Steaua Rosie, Progresul I, II, III, Cri§an, Tunari, etc. Tot 
atunci au fost construite cele 55 de blocuri turn, dar si fabrici precum Uzina de Aluminiu (actuala 
Alro), intreprinderea de Prelucrare a Aluminiului (fosta Alprom), Intreprinderea de Tevi (actuala 
Artrom), Electrocarbon, Rulmenji ?i Utalim.

CAPITOLUL 3. POPULATIA MUNICIPIULUI

Conform recensamantului efectuat in 2011, popula(ia municipiului Slatina se ridica la 70.293 
de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (86,74%), cu o minoritate de romi (2,47%). Pentru 
10,65% din populatie, apartenenfa etnica nu este cunoscuta. Din punct de vedere confesional, 
majoritatea locuitorilor sunt ortodoc^i (88,49%). Pentru 10,67% din populate, nu este cunoscuta 
apartenenta confesionala.

Demografie
Componenta etnica a municipiului Slatina
Romani (86.73%), Romi (2.47%), Necunoscuta (10.64%), Alta etnie (0.13%)
Componenta confesionala a municipiului Slatina
Ortodocsi (88.48%), Necunoscuta (10.66%), Alta religie (0.84%)



CAPITOLUL 4. AUTORITATILE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE LOCALE

Autorita^ile administrate! publice prin care se realizeaza autonomia locala sunt 
reprezentate de Consiliul Local, ca autoritate deliberative §i de Primar, ca autoritate executive, 
acestea venind sS rezolve treburile publice Tn conditile legii. Consiliul Local al Municipiului 
Slatina are initiative §i hotSrS§te, Tn conditile legii, Tn toate problemele de interes local, cu 
exceptia celor care sunt date prin lege Tn competent altor autoritSt publice, locale sau 
centrale. Consiliul Local este alcStuit din 21 de membri, ale§i prin vot universal, egal, direct §i 
liber exprimat, Tn conditile stabilite prin legea privind alegerile locale. Avand Tn vedere 
specificul local §i nevoile activitalii sale, Consiliul Local al Municipiului Slatina a organizat 
urmStoarele comisii pe domenii de specialitate: Comisia 1 - pentru buget- finance; Comisia 2 
-pentru amenajarea teritoriului §i urbanism ; Comisia 3 —juridicS §i de discipline; Comisia 4 
-pentru muncS §i protecte socialS; Comisia 5 - pentru Tnvajamant, sSnState, familie §i 
protecta copilului; Comisia 6 - pentru protecta mediului, agriculture §i turism; Comisia 7- 
pentru activitaji socio-culturale.

Sediul Consiliului Local al Municipiului Slatina se aflS pe str.Mihail KogSlniceanu nr.l, 
iar Tntrunirile Tn plen se desfa§oarS la Sala de §edin{e a Consiliului Local. Consiliul Local a 
fost constituit Tn urma alegerilor locale desfa§urate Tn 05.06.2016.

Primarul Municipiului Slatina este §eful administrate! publice locale §i al aparatului 
propriu de specialitate al acesteia, pe care T1 conduce §i T1 coordoneaza. Primarul raspunde de 
buna llmctonare a administrate! publice locale §i reprezinta municipiul Slatina Tn rela^iile cu 
alte autoritat publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum §i Tn 
justite. Primarul Tndepline§te atributile prevazute de lege sau Tncredin{ate de Consiliul Local. 
Pentru Tndeplinirea atributilor sale, primarul este ajutat de 2 viceprimari, secretar §i aparatul 
propriu de specialitate al Consiliului Local.

Viceprimarii Municipiului Slatina sunt ale§i de catre Consiliul Local din randul 
membrilor sai, pe o durata egala cu cea a mandatului Consiliului. Ei sunt Tnlocuitorii de drept 
ai Primarului §i primii colaboratori ai acestuia pentru realizarea obiectivelor §i sarcinilor 
administrate! publice locale.

Atributile viceprimarilor sunt cele delegate de catre Primar, Tn conditile legii.
Secretarul general al municipiului este functonar public de conducere, numit Tn aceasta 

functe de catre prefect, Tn conditile legii.
Secretarul general al municipiului verifica §i asigura respectarea legalitati de catre 

organele administrate! publice locale, Tndeplinind atributile prevazute de lege sau 
Tncredinfatede catre Consiliul Local ori de Primar.

Primarul, viceprimarii, secretarul general al municipiului Tmpreuna cu aparatul de 
specialitate al Consiliului Local constituie PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA, structura 
flinctonala cu activitate permanents care aduce la Tndeplinire hotararile Consiliului Local §i 
dispozitile Primarului, solutonand problemele curente ale colectivita{ii locale.

CAPITOLUL 5. CAI DE COMUNICAJIE 

1. CAI FERATE

Prima linie de cale ferata construita Tn judejul Olt a fost inaugurate Tn 1875 §i facea 
legatura Tntre Pite§ti - Craiova - Varciorova.

„Pe 5 ianuarie 1875, a fost inaugurat tronsolul Pite§ti - Varciorova, pe o lungime de 
274 de kilometri, iar orapil Slatina devenea o import ant a artera de comunicafe in refeaua de 
cai ferate a timpului. Pe langa constmirea unei gari modeme, s-au mai clddit cu acest prilej
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o magazie de marfuri .y/‘ tin depou. Trecerea Oltnlui intre Muntenia $i Oltenia se face de acnm 
in apropierea Slatinei, prin constmc(ia iinui nou pod la Milcov, destinat insa numai traficulai 
feroviar. Tronsonul a fast exploatat pana in anal 1878 de S.T.E.G. (Kaiserliche and 
konnigliche privilegierte osterreichische Staas Eissenbahn Gesellschaft) $i apoi de Societatea 
Acfionarilor Cailor Ferate Romane. La 1 ianuarie 1880, statul roman l-a rascnmparat §i a 
fast trecut in administrarea $i exploatarea C.F.R. ", precizeaza istoricul slatinean Laurenfiu 
Gufica.

In 1887, Gara Slatina intra in istorie, pe aici trecand primul tren „Orient Expres”, care a 
stajionat §ase minute.

Gara municipiului Slatina a reprezentat, de la inaugurarea sa In anul 1875, un loc aparte 
In istoria jarii noastre §i aceasta nu doar datorita personalitajilor ce i-au calcat peronul, dar §i 
evenimentelor ce s-au derulat aici sau In imediata vecinatate. Popasurile regelui Carol I, 
rascoala Jaranilor de la 1899 ce a “anun{at-o” pe cea din 1907 sau prima misiune militara din 
istoria aeronauticii romane§ti sunt doar cateva din aceste momente.

CAI FERATE - SOCIETATEA NAJIONALA DE TRANSPORT
FEROVIAR DE CALATORI

In prezent, S.R.T.F.C. Craiova desfa§oara activitaji de interes public national, social 
§i pentru satisfacerea nevoilor de aparare a {arii §i are In principal ca obiect de activitate 
efectuarea transportului interurban de calatori pe cale ferata,

Conducerea executive a S.R.T.F.C. Craiova este asiguratS de cStre director care are 
atributii de coordonare a activita^ii Sucursalei, precum §i sarcini de control §i reprezentare, 
acesta fund reprezentantul oficial al conducerii societS{ii In teritoriu.

Stadia CF Slatina din punct de vedere al activita{ii de vanzare a legitimajiilor de 
calatorie §i informare a publicului calator se afla In subordinea administrative a §efului de 
sta^ie Piatra Olt.

2. CAI RUTIERE

SCURTA DESCRIEREA INFRASTRUCTURIIRUTIERE
Slatina este municipiu §i rejedin^a judepilui Olt, Romania §i se afla in sudul Romaniei §i 

in partea centrala a jude^ului Olt. Ora§ul Slatina a evoluat pe doua terase, una in lunca Oltului, 
pe care s-a dezvoltat zona rezidenjiala §i a doua situata spre est, pe care s-a dezvoltat zona 
industrials.

Intre cele doua terase este o diferenja de nivel de circa 40 de metri, ele fiind desparjite 
de versanti cu panta foarte mare.

Rejeaua de strazi s-a dezvoltat in timp, adaptandu-se condijiilor naturale §i prezinta 
doua tipuri de configuratii:

- in zona veche a ora§ului refeaua de strazi s-a dezvoltat in lungul vailor §i paralel cu 
raul Olt, avand trasee sinuoase §i elemente geometrice minime; nu poate fi incadratS intr-un 
tip de configurate clasica; in unele zone (nord §i sud) rejeaua de strazi s-a dezvoltat fara un 
plan specific, pe alocuri strazile neavand continuitate;

- in urma acfiunii de „sistematizare a localita^ii” au fost croite noi trasee de strazi, 
corectate altele sau reprofilate ca urmare a demolarilor.

in aceste condign, a rezultat o re$ea majora de strazi care are urm&toarele roluri:
- de a asigura continuitatea pe teritoriul localitatii a relatiei est-vest (DN65A - legatura 

Pite§ti - Slatina -Craiova);
- de a prelua traficul de tranzit pe anumite direc^ii;
- de a prelua traficul greu generat de rela^ia zonei industrial cu celelalte zone din ora§ 

sau din teritoriul de influenza.
Cea mai mare parte din rejeaua majora de strazi este orientata pe direcjia est-vest; toate 

converg catre singura posibilitate de traversare a raului Olt (podul metalic) §i sunt legate, la 
anumite distanfe, de strazi orientate pe direc^ia nord-sud, alcatuind un evantai, configurata
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fiind impusa §i de condijiile naturale. Rejeaua majora de strazi delimiteaza zone in care sunt 
amplasate diferite func(iuni sau centre de interes polarizatoare de fluxuri de circulate auto §i 
pietonale.

Densitatea cea mai mare se tnregistreaza in zona delimitata de strazile Vintila Voda — 
Independence! - Cri§an - Iona§cu, unde se afla §i sediul Primariei.

Rejeaua de strazi insumeaza 186 de artere, In lungime de 140 km.
Rejeaua are o structura radial-inelara.
Pe direcjia radiala sunt strazile principale, de lungimi mari: Vintila Voda, Bulevardul 

Alexandra loan Cuza, Ecaterina Teodoroiu, Liberta(ii, Primaverii, Nicolae Titulescu, Cri§an, 
Comi§ei, Manastirii, Tunari.

Traseul preia in prezent majoritatea traflcului de deplasare la munca (spre zonele 
industrial din nord-est §i sud-est), deplasarea in weekend, transportul in comun §i de tranzit 
u§or. Altemativa de ocolire a centralui este strada Oituz, care poate prelua traficul de tranzit, 
o parte a transportului in comun §i o parte din deplasarile la munca.

Pe direcjia inelara s-au creat strazi care sa lege Tntre ele radialele, evitand central §i 
chiar ora§ul, datorita traflcului intens §i a celui de mare tonaj: Basarabilor, Banului, Cuza 
Voda,Vailor, Artileriei, Cireajov, Carol I, Oituz, Iona§cu.

Refeaua ratiera majora se compune din:
- Refeaua stradala interna a municipiului Slatina;
- Dramurile judetene care fac legatura cu localitafile invecinate care reprezinta zona de 

influenta;
- Drumul national D 65 care face legatura tntre Pite§ti §i Craiova, traversand municipiul 

Slatina pe direcjia est-vest.
- Drumul judefean DJ 546 care face legatura tntre Tumu Magurele - Dragane§ti - 

Slatina - Draga§ani, traversand municipiul Slatina pe direc^ia sud-est/nord-vest.
In ceea ce prive§te mobilitatea, cea mai mare cerere este generata in rela^ie cu 

urmatoarele ora§e §i municipii: Craiova, Bal§, Bucure§ti, Caracal, Ramnicu Valcea. Aceasta 
da na§tere fluxurilor majore de circulate care produc un impact putemic asupra refelei 
stradale a municipiului.

Principalele strazi pe care se tnregistreaza fluxuri majore ale circula{iei, sunt: Bd. Sf. 
Constantin Brancoveanu, str. Iona§cu, str. Varianta Oituz, str. Pite§ti, Bd. A.I. Cuza, str. 
Cirea§ov, str. Artileriei, str. Ecaterina Teodoroiu, str. Primaverii, str. Libertafii, Bd. Nicolae 
Titulescu, str. Cri§an, str. George Poboran, str. Vintila Voda, str. Comijei.

INFRASTRUCTURA RUTIERA SIPARCARI
Lucrari in curs de execujie

• Supralargire Strada Dragane§ti (zona industrials)
• Reabilitare Strada Basarabilor (spre raul Olt)
• Modemizare Strada Nucului
• Modemizare Strada Islazului
• Modemizare Strada Lacului
• Modemizare Strada Zorilor
• Modemizare cartier „§coala de Police”
• Reabilitare areal cuprins tntre strazile Aleea Tineretului - Aleea Rozelor - Strada 

D. Caracostea
• Reabilitare zona Aleea !nffa(irii
• Reabilitare trotuare Strada Victoriei
• Reabilitare zona Steaua - etapa I (areal cuprins tntre strazile Cuza Voda - Elena 

Doamna - Vailor)
• Modemizare strada Fundatura Oltului
• Modemizare strada Fundatura Zavoiului
• Modemizare Strada Fantanilor
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• Modemizare Strada Zavoiului
• Reabilitare Aleea Lalelelor
• Modemizare Strada Mara§e§ti
• Reabilitare Strada Horia
• Reabilitare Strada Vlad TePe§
• Reabilitare zona Aleea Florilor
• Montare indicatoare rutiere de orientare pe raza municipiului Slatina
• Executie marcaje rutiere pe raza municipiului
• Construire Parcare Aleea Muncii 

Investi(ii in curs de procedure de achizi(ie de lucrari
• Construire drum de legatura intre zonele industriale
• Proiectare §i executie parcari modulare 

Investi^ii viitoare
• Reabilitare Strada Salcamului
• Reabilitare Strada Vulturului
• Modemizare Strada Dr. Dumitru Toncu
• Modemizare strada Aleea Tineretului (zona balast)
• Modemizare Strada Garoafelor
• Modemizare Strada Nordului
• Modemizare Strada Vadului
• Reabilitare Strada Cri§an (zona betonata)
• Reabilitare Aleea Lalelelor - etapa II
• Reabilitare Strada Arcului
• Modemizare Strada Stejarului
• Modemizare Strada Zambilelor
• Modemizare Strada Ograzii
• Reabilitare zona strazii Dorobanji
• Modemizare Strada Visinului
• Construire parcare Strada Cri§an
• Construire parcare Strada Arcului
• Construire parcare subterana cartier „Eugen Ionescu”

IL UMINAT PUBLIC 
Investijii viitoare

• Extindere iluminat public zona industrials

CAPITOLUL 6. TRANSPORTUL IN COMUN

Societatea de transport public local de calatori din municipiul Slatina, actualmente 
denumita S.C. LOCTRANS S.A, a Implinit in anul 2018, 60 de ani de existenja. In prezent, 
S.C. LOCTRANS S.A. Slatina dispune de mijloace modeme de transport auto care acopera 
cerinfele locuitorilor din municipiul Slatina.

in 1958, Tn Slatina se puneau bazele transportului In comun, In cadrul Intreprinderii de 
Gospodarie Ora§eneasca (IGO). De la cele cateva autobuze tip TV de atunci, s-a ajuns ca In 
1991 sa func(ioneze cu o baza auto de 50 de autobuze, trei maxi-taxi §i nouS taximetre.

Tot In anul 1991 a demarat investijia introducerea transportului In comun cu troleibuze, 
finalizata §i pusa In func(iune, partial, In 1996. Acest tip de transport s-a desfiinjat InsS In anul 
2008.
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Transformarile de structure au continuat. In 1998, Consiliul Local al municipiului 
Slatina devenea unic ac^ionar. La acea data, Loctrans func^iona cu 48 de autobuze §i trei 
troleibuze, capabile sa transporte zilnic peste 20.000 de c&lStori. De atunci §i pana Tn 2007, 
parcul auto s-a diminuat. Dupa desfiinjarea transportului cu troleibuze, mai existau 18 
autobuze cu o vechime de peste 25 de ani.

A fost momentul necesar al unei schimbari majore. Astfel, a fost demarat un program de 
restructurare-redresare, avand ca obiective: deservirea calatorilor la standarde modeme, 
cre§terea veniturilor, retnnoirea parcului auto, reducerea cheltuielilor.

Planurile au devenit realitate Tn anul 2007, cand, prin grija Primariei §i Consiliului Local 
Slatina, societatea Loctrans a fost dotata cu un autocar, 14 autobuze modeme pentru toate 
categoriile de persoane, Tnclusiv pentru cele cu dizabilitaji.

In acela§i timp, s-au modemizat 40 de sta{ii de calatori, a fost pus Tn func^iune un sistem 
GPS de comunicare §i informare a calatorilor, atat Tn stajii, cat §i Tn autobuze.

Tot prin grija Consiliului Local si a Primariei municipiului Slatina, aproximativ 79% 
din numarul total de calatori transportaji de pe raza municipiului Slatina beneficiaza de 
reduceri sau gratuitati la abonamentele de calatorie emise, aceste beneficii avand un caracter 
profund social si care se adreseaza mai multor segmente de populatie defavorizate sau cu 
venituri mici, respectiv: pensionari, elevi, persoane cu dizabilitati, revolujionari, deportati 
politic, veterani de razboi etc.

Protectia sociala se asigura din bugetul local, conform unor legi speciale §i a unor 
hotarari ale Consiliului Local.

S.C. Loctrans S.A. Slatina s-a Tnfiinjat Tn urma reorganizarii REGIEI AUTONOME DE 
INTERES LOCAL Slatina aprobata prin Legea nr. 207/1997 privind reorganizarea regiilor 
autonome, prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina.

Obiectivul principal de activitate este transports public local de persoane prin curse 
regulate, domeniul principal de activitate fiind: alte transporturi terestre de calatori ce 
corespunde diviziunii CAEN 4931 - transporturi urbane, suburbane si metropolitan.

Astfel, transports public de calatori are Tn exploatare 18 trasee efecSate cu autobuze cu 
o lungime medie a traseului de 13,3 km cale dubla, transportand anual circa 2.296.718 
calatori.

Serviciul de transport public local de calatori se efectueaza cu un parcurs total de 
313.909 km/an, parcurs efectuat cu un numar de 14 autobuze. Lunar se transporta un numar 
de 191.394 persoane.

In prezent programul de transport cuprinde 9 linii, acestea asigurand necesitafile de 
transport ale locuitorilor municipiului Slatina, ale angaja{ilor de pe platforma industrials, ale 
elevilor §i studentilor precum §i a tuturor celorlate categorii beneficiare de reduceri/gratuitaji.

Obiective

Principalele obiective care stau la baza activitajii S.C. Loctrans S.A. Slatina sunt 
urmatoarele:

• desfa§urarea Tn bune condijii a transportului public de persoane Tn municipiul 
Slatina;

• gestionarea serviciului de utilitate publica ce face obiectul contractului de 
concesionare, Tn^elegand prin aceasta: exploatarea, Tntre{inerea, dezvoltarea §i 
modemizarea bazei materiale conform legislajiei;

• continuarea unor activita^i secundare aducatoare de venituri pentru unitate, cum 
ar fl:

■ Tnchiriere spa^ii pentra aplicarea de module publicitare autoadezive pe 
mijloacele de transport §i stajii de autobuz;

■ Tnchiriere spajii pe stalpii re^elei electrice de troleibuz pentru sus^inere de 
module publicitare;
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■ inchiriere spajii pe stalpii re(elei electrice de troleibuz pentru sus^inere 
cabluri de fibra optica;

■ inchiriere autocar pentru diverse evenimente.

Inregistrare la Oficiul Registrului Comerjului Olt

S.C. Loctrans SA este inregistrata la O.R.C. OLT sub nr. J18/214/1998, data de la care a 
dobandit personalitate juridica.

Forma juridica

SC LOCTRANS SA Slatina are forma juridica de societate pe actuni, Consiliul Local al 
Municipiului Slatina fiind unic ac^ionar.

Sediul social

Sediul social se afla Tn Slatina, Str. Crisan nr.33, avand ca activitate principala transporturi 
urbane, suburbane si metropolitane de calatori” - cod CAEN 4931, precum §i alte activitat 
secundare cuprinse tn statut.

Administrare

S.C. Loctrans SA este administrate de un Consiliu de Administrate compus din 
5 administratori desemnat de A.G.A pe o perioada de 4 ani, potrivit actului constitutiv.

Parcul auto

In ceea ce prive§te parcul auto din dotarea societatii, acesta se compune din: 14 autobuze, 
un autocar §i 3 microbuze.

CAPITOLUL 7. REJELE TEHNICO-EDILITARE

SISTEMUL DE ALIM ENT ARE CU APA

Una din conditiile esentale ale cre§terii calitatii locuirii o reprezinta asigurarea 
accesului la utilit&lile edilitare - apa, canalizare, gaze §i energie electrica. In prezent, un 
procent de 98% din gospodariile municipiului sunt racordate la reteaua de apa. Au fost 
realizate atat extinderea re{elelor de apa cat §i Inlocuirea unei part msemnate din cele 
existente, a cSror vechime conducea la diminuarea parametrilor de calitate a apei.

Investitiile au fost realizate din bugetul local §i prin Compania de Apa Olt S.A, din 
bugetul propriu al acesteia §i din fonduri europene.

Municipiul Slatina este alimentat cu apa in sistem centralizat din surse subterane situate 
pe cele doua maluri ale raului Olt, grupate in mai multe fronturi de captare, capabile sa 
asigure un debit de 210 1/s.

FRONTURI DE CAPTARE MAL STANG

• Curti§oara - mica adancime (15m)
• Curti§oara - medie adancime (50-120m)
• Zona D - medie adancime (50-120m)
• Zona Noua - medie adancime (50-120m)
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FRONTURICAPTAREMAL DREPT

• Zona B - medie adancime (50-120m)
• Salcia - Slatioara - medie adancime (50-120m)

Toate zonele Tnsumeaza 132 pupiri cu debite cuprinse Tntre 3 §i 10 litri/sec. pe pub
In prezent toate puturile sunt echipate cu pompe submersibile GRUNDFOSS.
Sursele de pe malul stang pompeaza apa Tn rezervorul sta^iei N. Balcescu (Treapta I) de 

unde este repompata spre complexul de inmagazinare-pompare Crisan (Treapta II) si spre 
complexul de Tnmagazinare Gradate.

Sursele de pe malul drept pompeaza apa spre rezervorul sta(iei de pompare Salcia, de 
unde este repompata spre complexul de Tnmagazinare-pompare Oituz.

COND UCTE DEAD UCTIUNE
Pe malul drept al Oltului, aducjiunea de la frontul B $i de la frontul Salcia-Slatioara la sta(ia de 

pompare Salcia se realizeaza prin conducte de ojel DN500, iar de aici la statia de pompare Oituz 
printr-o conducts de o{el DN600.

Pe malul stang al Oltului, aduc(iunea de la fronturile de captare Curti§oara, zona D §i 
zona V la stadia de pompare N. Balcescu (Treapta I) se realizeaza prin conducte de o(el 
DN250, DN300, PAFSIN DN700 §i PEHD, DN 250-300, iar de aici la stafia de pompare 
Crisan (Treapta II) prin doua conducte de otel DN500. Tot din stajia N. Balcescu apa este 
pompata spre complexul de Inmagazinare Gradiste prin doua conducte DN200 §i o conducta 
DN250.

Lungimea totala a conductelor de transport-aduc(iune este de 30,6 km.

STA TIILE DE POMPARE
1. Stadia de pompare Salcia
2. Stadia de pompare N. Balcescu (Treapta I)
3. Stadia de pompare Oituz
4. Stajia de pompare Cri§an (Treapta II)
5. Stadia de pompare Gradate

STATU DE TRATARE
Alimentarea cu apa a municipiului Slatina fiind asiguratS din surse subterane, tratarea 

acesteia se face prin sterilizarea cu clor gazos. Aceasta dezinfecjie se realizeaza Tn instala(iile 
de pompare Salcia, N. Balcescu, Cri§an §i Oituz.

Apa este supusa procesului de clorare tn stafii echipate cu aparate de dozare a clorului 
tip ADVANCE §i trimisa In rezervoarele de inmagazinare, iar de aici Tn rejeaua de distribute.

Laboratorul de analize fizico-chimice pentru verificarea calita(ii apei se afla la sta(ia de 
pompare Cri§an, iar laboratorul pentru determinari bacteriologice la sediul societStii.

RETEAUA DE DISTRIBUTE
t *

Re(eaua de distribute a municipiului Slatina are o lungime totala de 151 km. Datorita 
diferenjelor de nivel Tntre cartierele municipiului, refeaua de distribute este structural pe 
doua zone de presiune:

1. Zona inferioara de presiune alimentata gravitational din rezervorul de 2500 me §i 
castelul de 200 me din Gradi§te. Presiunea de regim este de 4-5 bari.

2. Zona superioara de presiune, alimentata prin pomparea din stabile Oituz §i Crisan. 
Presiunea de regim este de 2.2-2.5 bari.

La Sediul Secundar Slatina a fost arondat §i sistemul de alimentare cu apa din comuna 
Vitomire§ti §i din comuna Slatioara, jud. Olt.
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SISTEMUL DE CANALIZAREAL MUNICIPIULUISLATINA
Ca §i in cazul sistemului de alimentare cu apa, in municipiul Slatina, au avut loc lucrari 

de extindere §i reabilitare a re^elei de canalizare menajera §i pluviala.
Municipiul Slatina dispune de un sistem centralizat de canalizare, in sistem unitar, prin 

care se realizeaza colectarea, transportul, epurarea §i descarcarea in emisar a apelor uzate de 
pe suprafaja municipiului.

Sistemul de canalizare cuprinde:
• Rejea canalizare - in sistem unitar
• Colectare de transport spre stadia de epurare
• Stadia de epurare

RETEA DE CANALIZARE
Rejeaua de canalizare a fost proiectata §i executata in sistem unitar, avand canale cu diametre 

variabile de la 0250mm la 01200mm. Adancimea de pozare a retelei de canalizare este cuprinsa intre 
0,6 m §i 7 m. Refeaua de canalizare deserveste circa 85% din popula{ia municipiului §i are o lungime 
de 139 km. §i o vechime intre 0-90 ani.

Apele pluviale din zonele cu canalizare in sistem divizor se descarca in pariul Milcov, pariul 
Clocociov §i pariul Sopot.

COLECTARE DE TRANSPORT
Apele uzate menajere si industrial ajung in stadia de epurare prin intermediul unor 

colectoare principale cu diametrele de 600 mm si 1000 mm §i un colector ovoid cu inaltimea 
de 2200 mm. Colectoarele secundare §i de serviciu au diametre cuprinse intre 200 - 500 mm.

Materialele din care sunt realizate tuburile de canalizare sunt: beton 70%, bazalt 5% §i 
PVC tip G 25%.

Lungimea totala a retelelor de canalizare §i a canalelor colectoare este de 123 km.

STATIA DE EPURARE
Stajia de epurare a fost proiectata §i executata pentru o capacitate maxima de 645 1/sec. 

§i este prevazuta cu instala^ii de epurare mecanica, intala^ii de epurare biologica §i instala^ii 
pentru tratarea namolului.

2. RETELE ENERGETICE
9

SC CEZ Distributie SA
La nivelul municipiului Slatina, energia electrica este distribuita prin urmatoarele tipuri 

de instalatii:
Sta^ii de sistem §i distributie publica 110/20KV,

- LEA110KV= 94,64Km,
- LES110KV=1,84Km„
- LEA20KV=39,84Km,
- LES20KV=92,6Km,
- Doua puncte de conexiune, patru puncte de alimentare,PTCZ, PTA.

Consumul de energie electrica estimat, la nivelul municipiului Slatina este de
570.435,017MWh din care consum casnic 43.654,008MWh, agenti mici 18.825,277 
MWh,agenti mari 507.955,732 MWh.

3. RETELE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE
9 9

Din anul 2008 sistemul de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) din cele 
doua surse: ALRO Slatina §i ALPROM Slatina §i-a incetat activitatea, locatarii apartamen-
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telor montandu-§i microcentrale termice murale, iar cladirile de utilitate publica centrale 
termice proprii, func^ionand pe gaze naturale.

Operatorul de gaze din Municipiul Slatina este GDF SUEZ ENERGY ROMANIA, 
SC DISTRIGAZ SUD RETELE SRL, Directa Regionala Vest de Distribute, Punct de lucru 
Craiova, Sector gaze Olt - str. Textilistului nr. 8 B SLATINA.

Alimentarea cu gaze naturale a Municipiului Slatina se face prin intermediul a trei 
conducte de transport de TnaltS presiune:

• Doba (jud. Olt) - Slatina DN 250 mm (0 10”)
• Mogo§e§ti (jud. Olt) - Slatina fir I DN 200 mm (0 8”)
• Mogo§e§ti (jud. Olt) — Slatina fir II DN 250 mm (0 10”)

Aceste conducte sunt racordate la conductele magistrale de transport Xicleni — Bucure§ti 
DN 500 mm.

Conductele de alimentare a Municipiului Slatina au drept punct final Stafia de reglare 
masurare predare SRMP Slatina, amplasata in zona de nord est a municipiului, pe Strada 
Pite§ti. Din SRMP se ramifica o conducts de inalta presiune: DN 400 mm (016”) care 
alimenteaza SRM ALPROM SLATINA prin intermediul unei SRM proprii.

Totodata, din SRMP pleaca o conducts din o(el preizolatS DN 400 mm medie presiune 
din care se ramificS conducte de repartee de medie presiune care alimenteaza Stabile de 
reglare de sector:

• SRS Pite§ti (str. Pite§ti nr. 116) - capacitate 35.000 m3/h
• SRS VSilor (str. VSilor) - capacitate 12.500 m3/h
• SRS DrSg5ne§ti (pe str. DrSg5ne§ti) - capacitate 2.537 m3/h.
Din aceste SRS care sunt alimentat prin rejeaua de distribute de redusa presiune 

consumatorii urbani §i dotSrile aferente din municipiu.
Din zona SRS DrSgSne§ti pleacS conducte de repartee de medie presiune spre SC 

ZEYNO SRL §i Abator §i, de semenea, spre TMK ARTROM (Fabrica de (evi).
La conductele de repartee de medie presiune mai sunt racordate sta(iile de reglare 

masurare SRM medie - redusa presiune pentru consumatorii industriali: SRM SLATEX (pe 
str. Cri§an), SRM ELECTROCARBON.

Conductele de distribute aferente rejelei de gaze de presiune redusS sunt amplasate pe 
aproape toate strazile din municipiu, fiind alimentat consumatorii din casele individuale, 
consumatorii din cladirile condominiale (in totalitate pentru prepararea hranei, iar cei 
debran§at de la termoficare §i pentru incalzire §i preparare apei calde menajere), iar 
consumatorii industriali pentru incalzire, prepararea apa calda menajerS §i utilizari 
tehnologice.

4. RETELE TELECOMUNICATR
9 »

in Municipiul Slatina TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. deiine o 
infrastructure de comunicati electronice, atat echipamente de telecomunicati, cat §i rejele de 
cabluri. in ceea ce prive§te ocuparea acesteia, in acest moment este de 2450 client de voce §i 
1450 client de date.

Rejeaua de cabluri din localitate, proprietatea TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATIONS S.A, este amplasata atat in canalizate cat §i pe suport aerian, fiind 
compusa din 192 Km - cabluri FO §i 293 Km cabluri CU.

De asemenea Slatina - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A define in 
localitate §i un numar de 14 RR, utilizate pentru asigurarea serviciilor pe suport GSM.

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. a demarat un amplu proiect de 
modemizare a infrastructurii de comunicati electronice din ora§, in vederea fumizarii de 
servicii de comunicati pe suport FTTH (Fiber To The Home), care se va derula etapizat, pana 
la acoperirea integrala a Municipiului Slatina.

Companii de telefonii mobile in Slatina: Orange; RCS & RDS; Vodafone.



14

Sistem de supraveghere video in municipiul Slatina

Sistemul de comunica^ii are in component o re^ea de date bazate pe fibra optica, ce 
face legatura intre locajiile Primariei Municipiului Slatina §i alte obiective de interes major al 
municipiului, asigurand servicii integrate: date, voce, video de calitate superioarS.

Investi{ia a constat in montarea unei retele de camere de luat vederi pe raza municipiului 
Slatina, in vederea supravegherii traficului rutier §i pietonal, pentru prevenirea s3var§irii unor 
fapte antisociale, combaterea infractionalit3$ii, monitorizarea domeniului public §i privat al 
municipiului, cre§terea siguran^ei cetSJeanului §i asigurarea ordinii §i lini$tii publice.

Prin aceasta rejea moderns se transmit schimburi de date de mare viteza care apar intre 
aceste locajii.

Rejeaua este bazata pe fibra optica cu o arhitectura redundantS ce reprezinta suportul 
pentru transmisiile de: date, video, voce, conferinje, asigurand o capacitate de transfer foarte 
mare precum §i o latent foarte mica intre noduri.

Arhitectura re^elri de fibra optica prezinta o structure inelra astfel incat avarierea unuia 
dintre segmentele de cablu din fibra optica nu va duce la oprirea comunicafiei, in cadrul 
inelului,aceasta realizandu-se pe restul segmentelor funcponale.

Traseul fibrei optice este dezvoltat pe un numar de 150 stilpi echipati cu 150 de camere 
de luat vederi, astfel concepuji incat sa se incadreze in arhitectura stradalS.

Rejeaua de fibra optica dezvoltata atat pe stilpii de iluminat public cat §i pe stilpii 
metalici proprii acopera un traseu de circa 45 km.

Pe fiecare stilp este amplasata cate o camera de luat vederi, instala^ie de iluminat 
nocturn in infraroju §i instaalajie de sonorizare.

Supravegherea prin intermediul camerei de luat vederi este asigurata atat pe timp de zi 
cat §i pe timp de noapte.

Rejeaua de fibra optica asigurS legatura dintre dispecerat §i camerele video.
Dispeceratul este echipat cu sta^ii de lucru §i aparatura adecvata pentru monitorizarea in 

regim permanent a tuturor camerelor video instalate.
Sistemul a fost conceput incat permite memorarea in timp a tutror imaginilor de la 

camerele de luat vederi.

CAPITOLUL 8. SALUBRITATE

Salubrizarea localitSJilor este un serviciu public local de gospodarie comunala, 
organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat §i controlat de autoritajile 
administrate! publice locale.

Serviciul public de salubrizare, parte components a serviciilor de gospodSrie comunala, 
este organizat §i funcjioneaza pe baza urmatoarelor principii:

- protect sSnStSJii publice ;
- autonomia locals §i descentralizarea ;
- responsabilitatea fa{3 de cetS^eni;
- conservarea §i protecjia mediului inconjurStor ;
- calitatea §i continuitatea serviciului;
- tarife echitabile §i accesibile tuturor consumatorilor ;
- nediscriminarea §i egalitatea tuturor consumatorilor ;
- transparent, consultarea §i antrenarea in decizii a cet3{enilor;
- administrarea corectS §i eficientS a bunurilor proprietate publics §i a banilor publici;
- securitatea serviciului;
- dezvoltare durabilS;
Serviciile de salubrizare se organizeazS pentru satisfacerea nevoilor popula^iei, ale 

institu{iilor publice §i ale agen^ilor economici.
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In acest sens, prin HotSrarea Consiliului Local nr. 303/2009, s-a aprobat concesionarea 
serviciului public de salubrizare, iar Tn baza acesteia s-a Tncheiat contractul de concesiune 
nr.l 1295/25.08.2010 Tntre PrimSria Municipiului Slatina §i SC SALUBRIS SA, Tn baza caruia 
se asigura managementul integral al de§eurilor pe raza municipiului Slatina.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 187/2008, s-a aprobat Master Planul privind 
gestionarea deseurilor 2007-2032 la nivelul Judefului Olt.

Acest Master Plan privind gestionarea deseurilor pentru Judep.il Olt a fost realizat ca 
parte a masurii ISPA nr.2005/RO/16/P/PA/001-04. Intocmirea acestui Master Plan a 
reprezentat o parte a unui obiectiv mai mare al masurii ISPA, care include:pregStirea de 
proiecte pentru 5 judete (Olt este unul dintre ele) care a fost propus UE penru co-finantare, 
supervizarea procesului de achizipe publics, asigurarea de pregatire Tn timpul activitapi a 
personalului aparpnand beneficiarilor finali privind pregStirea proiectului, si sprijinirea Tn 
organizarea UlP-urilor.

Master planul acopereS perioada 2007-2037 §i trebuie sS asigure elementele pentru 
stabilirea §i selectarea investipilor prioritare.De asemenea, trebuie sa identifice un program de 
mSsuri prioritare necesar pentru a asigura faptul cS Romania T§i Tndepline§te obligapile 
asumate prin Tratatul de Aderare.

Strategia judetului dezvoItatS Tn acest Master Plan este de a formula un set de masuri 
prin care se va extinde sistemul de colectare a deseurilor pentru a atinge ratele de acoperire 
specificatS Tn Planul regional de gestionare a deseurilor §i se va asigura faptul ca Romania 
gestioneazS de§eurile municipale Tn conformitate cu obliga^iile asumate Tn Tratatul de Aderare 
§i respects termenele limits specificate. Acest lucru Tnseamna conformitarea cu Directiva 
cadru privind de§eurile, Directiva privind depozitarea, Directiva privind ambalajele §i 
de$eurile de ambalaje §i Directiva pentru DEEE.

O components a proiectului „Sistem integrat de Management al deseurilor Tn jude(ul 
Olt”, derulat prin Consiliul JudeJean, a fost „Inchiderea depozitelor urbane neconforme 
existente Tn judelul Olt - Slatina, DrSgSnesti Olt, Scornice§ti, Caracal, Corabia, §i Bal§”.

Municipiul Slatina prin acest proiect a beneficiat de Tnchiderea depozitului urban de 
de§euri menajere din zona Milcov, depozit neconform clasa b,

SC SALUBRIS SA Slatina, Tn calitate de operator de servicii de salubrizare, presteazS 
activitSJi specifice Tn baza licencei de operare emisS de Autoritatea Nationals de 
Reglementare a Serviciilor de GospodSrie ComunalS — ANRSC.

De asemenea, societatea a facut demersurile necesare Tn vederea alinierii la standardele 
intema(ionale respectiv, SR EN ISO 9001: 2000 - privind implementarea, mentinerea §i 
TmbunStS(irea sistemului de management al calita(ii §i SR EN ISO 14001:2001 - privind 
implementarea menjinerea §i Tmbun5tS(irea sistemului de management de mediu.

SC SALUBRIS SA presteazS pe raza municipiului Slatina urmStoarele activitSfi:
- colectare separata §i transport separat al de§eurilor municipale §i al de§eurilor 

similare provenind din activitS(i comerciale din industrie §i institu(ii publice, inclusiv frac(ii 
colectate separat,farS a aduce atingere fluxului de de§euri de echipamente electrice §i 
electronice, baterii §i acumulatori

- mSturatul, spSlatul §i stropitul cSilor publice;
- curS(area §i transportul zSpezii de pe cSile publice §i mentinerea Tn functiune a acestora 

pe timp de polei sau Tnghet;
Salubrizarea stradalS se efectueazS pe un numSr de 178 de strSzi §i trotuare care 

totalizeazS o suprafaja de 66338 mp.
In urma acestei activitSti se colecteazS,transport3 §i depoziteazS la depozitul de de§euri 

cantitatea de 9600 me de§euri.
Anual se colecteazS, transports §i depoziteazS de pe raza municipiului Slatina o cantitate 

medie de cca. 208000 me. de§euri ce provin de la populate, agenji economici §i de la institutii 
publice, inclusiv de§eurile rezultate din curStirea strSzilor.
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De mentionat faptul ca, In fiecare primavara §i toamna, Primaria Municipiului Slatina 
organizeaza campanii de colectare de§euri reciclabile curatenie generala, ocazie cu care se 
colecteaza gratuit de populate obiecte de uz casnic §i gospodaresc uzate.

Cantitatea care se colecteaza anual m urma acestor campanii este de cca. 100 kg 
D.E.E.E.

SC SALUBRIS SA colecteaza separat §i urmatoarele categorii de de§euri: hartie - 
carton, plastic, D.E.E.E.

CAPITOLUL 9. SPATII VERZI

Spa^iile verzi din municipiul Slatina pe categorii de folosinja:
a) Spajiile verzi de folosin^a generala cu acces nelimitat (scuaruri, gradini,parcuri, 

planta{iile arterelor de circulate, spajii verzi aferente locuinjelor §i gradinile de cartier);
b) Structura spa^iilor de agrement (parcuri) din municipiul Slatina.

- Expo Parc + Parc Esplanada 2,17 ha ;
- Parc Pite§ti - 7200 mp ;
- Parc Casa Tineretului - 2000 mp;
- Parc Eugen Ionescu - 4500 mp ;
- Parc Ion Creanga - 2746 mp ;
- Parc G6 — 1100 mp ;
- Parc BCR - 7700 mp ;
- Parcul Tinertului - inaugurat in august 2019.

Suprafaja totala este de 35,800 metri patrati §i totalul lucrarilor este alcatuit din: spajiu 
verde, 23.000 metri patraji, alei betonate, pista pentru alergare de tartan, doua locuri de joaca 
noi, un teren de sport multifunctional in suprafa^a de 500 metri patraji, iluminat noctum §i o 
gradena, Arborii plantaji sunt stejari, platani, tei §i foarte multe flori.

CAPITOLUL 10. PATRIMONIUL 
MUNICIPIULUI SLATINA

Patrimoniul unitafii administrativ-teritoriale Municipiul Slatina este reprezentat de 
bunurile mobile si imobile care apar^in domeniului public al acestuia, domeniului sau privat 
precum §i de drepturile §i obliga{iiIe sale cu caracter patrimonial.

Bunuri mobile §i imobile aflate in proprietatea publica §i proprietatea private a 
Municipiului Slatina.

Bunurile aflate in proprietate publica alcatuiesc domeniul public al unitafii 
administrativ-teritoriale Municipiul Slatina. Celelalte bunuri apar^inand Municipiului Slatina 
sunt proprietatea privata a acestuia, alcatuind domeniul privat al municipiului Slatina.

Domeniul public al municipiului Slatina cuprinde:
- Strazi, poduri, pode|e, pasaje, pie|e publice, targuri §i oboare publice, stadion §i zone 

de agrement;
- Sistemele de alimentare cu energie termica, de alimentare cu apa §i de canalizare;
- Sistemul de transport public local;
- Cimitirele ora§ene§ti, statuile §i monumentele (daca nu sunt declarate de interes 

national);
- Locuintele sociale;
- Terenurile §i cladirile unde !§i desfa§oara activitatea institutiile publice de interes

local;
- Adaposturile de aparare civila.
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Bunurile mobile §i imobile aparfinand domeniului public al municipiului Slatina au fost 
aprobate prin prin H.C.L. nr. 66/ 30.08.1999 §i prin H.G. nr. 1355/2001, referitoare la 
atestarea domeniului public al judepilui Olt, al municipiilor, ora§elor §i comunelor din judetul 
0,t

Consiliul Local are obligafia de a administra domeniul public §i privat de interes local.
Bunurile din component domeniului public pot fi utilizate de catre to{i membrii 

societafii, in temeiul legii, in mod direct sau indirect prin intermediul unor institutii publice ce 
le au in administrare.

Toate bunurile apatfmand unita^i administrativ teritoriale - Municipiul Slatina sunt 
supuse inventarierii anuale.

Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile §i imprescriptibile:
a) Nu pot fi instrainate; ele pot fi date numai in administrare, concesionate sau 

inchiriate, in condifiile legii;
b) Nu pot fi supuse executarii silite §i asupra lor nu se pot constitui garantii reale;
c) Nu pot fi dobandite de catre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei 

de buna credinfa asupra bunurilor mobile.
Dreptul de proprietate publica se dobande^te:
a) Pe cale naturala;
b) Prin achizi{ii publice efectuate in condiliile legii;
c) Prin expropriere pentru cauza de utilitate publica (Legea nr.33/1994);
d) Prin acte de donafie sau legate acceptate de consiliul local, daca bunul in cauza intra 

in domeniul public;
e) Prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al municipiului Slatina in domeniul 

public al acestuia, pentru cauza de utilitate publica;
f) Prin alte moduri prevazute de lege.
Dreptul de proprietate publica inceteaza daca bunul a pierit ori a fost trecut in domeniul 

privat. Trecerea din domeniul public in domeniul privat se face prin hotarare a consiliului 
local, daca prin Constitute sau prin lege nu se dispune altfel.

Criterii pentru transferarea administrarii, concesionarea sau inchirierea bunurilor aflate 
in proprietatea publica sau privata a municipiului Slatina la regiile autonome §i institufiile 
publice.

Bunurile din domeniul public pot fi date in administrarea regiilor autonome sau a unor 
institu|ii publice de interes local, prin hotararea consiliului local. Titularul dreptului de 
administrare poate sa posede, sa foloseasca bunul §i sa dispuna de acesta in condifiile actului 
prin care i-a fost dat bunul in administrare.

inchirierea bunurilor proprietate publica a unitatii administrativ teritoriale - Municipiul 
Slatina se aproba prin hotararea consiliului local, iar contractul de inchiriere cuprinde clauze 
de natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia.

Contractul de inchiriere se poate incheia, dupa caz, cu orice persoana fizica sau juridica, 
romana sau straina, de catre titularul dreptului de proprietate sau de administrare.

Sumele incasate din inchirierea sa concesionarea bunurilor proprietate publica se fac 
venit la bugetul local.

CAPITOLUL 11. BUGETUL U.A.T.
MUNICIPIUL SLATINA

Bugetul propriu si bugetele institutiilor si seviciilor publice de sub autoritatea unitatii 
administrativ-teritoriale se aproba prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Slatina.

Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de 
provenienta si, respectiv, pe categorii de cheltuieli grupate dupa natura lor economica si 
destinatia acestora.



18

Veniturile bugetului local se constituie din impozite, taxe, contributii, alte venituri, cote 
si sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat si subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete. Fundamentarea veniturilor 
bugetului local se bazeaza pe constatarea si evaluarea materiei impozabile si a bazei de 
impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor 
prestate si a veniturilor obtinute din acestea, precum si pe alte elemente specifice, inclusiv pe 
serii de date, in scopul evaluarii corecte a veniturilor. Autoritatile administratiei publice au 
competenta stabilirii nivelurilor impozitelor si taxelor locale. Aceasta competenta este 
exercitata prin aprobarea de catre Consiliul Local a nivelurilor impozitelor si taxelor locale 
pentru anul in curs.

Fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe 
ordonatori de credite, pe destinatii respectiv, pe actiuni, activitati, programe, proiecte, 
obiective, se efectueaza in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei 
publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea, in vederea functionarii lor si in interesul 
colectivitatii locale. Fundamentarea si aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueaza in 
stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetelor locale , estimate a se 
realiza.

Cheltuielile bugetare au destinatie precisa si Iimitata si sunt determinate de autorizarile 
continute in legi speciale si in legi bugetare anuale. Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in 
buget, angajata si efectuata , daca nu exista baza legala , daca nu are prevederi bugetare si 
surse de finantare.

La dimensionarea cheltuielilor finantate din bugetul local, in limita veniturilor, se are in 
vedere asigurarea cheltuielilor de personal si a cheltuielilor materiale minime necesare 
desfasurarii activitatii, rezervarea fondurilor in vederea acordarii ajutoarelor pentru incalzire, 
drepturile asitentilor personali si indemnizatiile persoanelor cu handicap, etc. Resursele 
ramase dupa acoperirea cheltuielilor mentionate sunt propuse pentru finantarea investitiilor in 
continuare care au documentatii tehnico-economice legal aprobate si pentru investitii noi.

Cheltuielile pentru investitiile publice se cuprind in buget in baza programului de 
investitii publice aprobat de consiliul local. In situatia in care pe parcursul executiei bugetare, 
din motive obiective, implementarea unui proiect de investitii nu se poate realiza conform 
proiectiei bugetare, ordonatorul principal de credite poate propune consiliului local, pana la 
data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor intre proiectele inscrise in programul 
de investitii.

Virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificafiei bugetare §i de la 
un program la altul se aproba de autoritatile deliberative si se pot efectua mcepand cu 
trimestrul al Ill-lea al anului bugetar. Virarile de credite bugetare in cadrul aceluia§i capitol 
bugetar, inclusiv intre programele aceluia§i capitol, sunt in competenta ordonatorului 
principal de credite, pentru bugetul propriu §i bugetele institutiilor §i serviciilor publice 
subordonate.

Institutiile §i serviciile publice subordonate care gestioneaza bugetul public al 
municipiului Slatina, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite, sunt 
urmatorii:

- Unitajile de invajamant preuniversitar de stat;
- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor;
- Serviciul Public Directia Politia Locala;
- Clubul Sportiv Municipal Slatina;
- Serviciul Public Directia Asitenta Sociala;
- Serviciul Public Directia Administrare Patrimoniu;
- Serviciul Public Directia Administrarea Strazilor si Iluminat public ;
- Serviciul Public de Gestionare a Cainilor fara stapan.
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CAPITOLUL 12. ECONOMIA

Fiind re§edin{a judetului Olt, Slatina este principalul motor de dezvoltare al economiei 
judetului. In 2010, valoarea produced ora§ului depa§ea 6 miliarde de lei, reprezentand peste 
80% din PIB-ul judetului Olt. Slatina este un ora§ cu un pronunjat caracter industrial. Inca de 
la 1900 exista referiri istorice la existenja a numeroase ateliere me§te§ugare§ti §i chiar a unei 
fabrici. Dezvoltarea exploziv& a sectorului industrial avea sa se produca dupa 1960, fiind 
construite uzina de aluminiu, numeroase fabrici pentru diverse ramuri industrial, ateliere, etc.

Cea mai importanta companie situata in ora§ este Alro SA, dejinuta de grupul 
international Vimetco. Uzina de aluminiu este cea mai mare companie producatoare de 
aluminiu din Europa Centrala §i de Est (exceptand Rusia) §i principala forja economica a 
judeprlui Olt, fund una dintre companiile din ToplOO in Romania. De peste 40 de ani Alro 
aduce o contribute importanta la efortul de dezvoltare economica a Romaniei precum §i la 
promovarea comertului exterior. Asigura locuri de munca directe pentru aproximativ 2500 de 
oameni §i sust'mere pentru mai mult de 20000 de membri ai familiilor acestora, cat §i pentru 
angajatii din sectoarele conexe.

Privatizarea Alro SA a fost propusa in 2001-2002 conform programului PSAL 2 
convenit cu Banca Mondiala.

Procesul de privatizare international s-a incheiat prin selectarea consortiului de 
companii Marco Group (astazi Vimetco) ca investitor strategic la Alro. In octombrie 2002, 
Guvernul Romaniei a incheiat acordul de privatizare cu Marco Consortium.

In 2006 a fuzionat cu Alum Tulcea §i Alprom SA, societate care prelucreaza aluminiu 
prin deformare plastica, producand laminate plate, profile din aluminiu, extrudate trase din 
aluminiu §i aliaje de aluminiu, benzi, folii.

In prezent, principalii actionari ai ALRO sunt: Vimetco N.V.(54,18%), Paval Holding 
(23,16%) Fondul Proprietatea (10,21%), NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A. (4,41%), AZT Viitorul 
Tau/Allianz PP (3,26%).

Alte companii reprezentative ale municipiului cu pondere insemnata in economia 
acestuia sunt:

• Electrocarbon S.A. important producator de produse carbografitice necesare in 
industria metalurgica, produce §i comercializeaza electrozi normali UHP si HP, 
electrozi clorosodici, placi grafitate, pasta Sodeberg, 6% din productia anuala fiind 
destinata exportului.

• Prysmian Slatina, unitate reprezentativa pentru productia de cabluri electrice 
armate §i nearmate din aluminiu, a facut parte din holding-ul Pirelli. Peste 20% din 
cifra de afaceri anuala este realizata pe piete exteme. Altur, cel mai mare 
producator de piese tumate §i pistoane auto din aluminiu, 40% din productie fiind 
destinata exportului.

• TMK Artrom, firma specializata in productia de tevi trase, fara sudura, din otel 
carbon, tevi din otel pentru foraj, atat pentru necesarul intern cat §i pentru 
export.Mai mult de 80% din productia fabricii este destinata vanzSrilor in afara 
Romaniei, in special in (5ri din UE, SUA §i Canada.

TMK-ARTROM gestioneaza astazi toate activitatile Diviziei Europene TMK ca unitate 
de management general pentru toate cele cinci companii ale diviziei:

- TMK-ARTROM SA, in Slatina, Romania;
- TMK-RESITA SA, in Resi{a, Romania;
- TMK-Italia s.r.l, in Lecco, Italia5;
- TMK-Europe GmbH, in Dusseldorf, Germania;
- TMK-Industrial Solutions LLC in Houston, Statele Unite ale Americii.
Rolul Diviziei Europene este acela de a gestiona in integralitate afacerile TMK in 

Europa, devenind un punct central al afacerilor globale ale TMK in domeniul tevilor pentru
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aplicatii industriale produse in cadrul uzinelor TMK din intreaga lume. Divizia Europeana 
TMK este singurul canal de vanzare pentru toate produsele TMK (|evi industriale §i OCTG). 
Pentru pia(a americana, este singurul canal de vanzare pentru Revile industriale ale TMK6.

TMK-ARTROM a fost infiinjata in 1982, ca societate de stat, sub numele de IT Slatina, 
iar producjia sa a inceput in 1988. A fost transformata in societate cu raspundere limitata in 
1991 §i redenumita ARTROM SA. In data de 20 noiembrie 1995, compania §i-a listat 
ac(iunile la Bursa de Valori Bucure§ti. Apoi, ARTROM SA a trecut prin procesul de 
privatizare §i a devenit o societate pe acjiuni public-privata in data de 30 aprilie 1999, cu 
compania austriaca STARO GmbH ca acjionar majoritar. In 2001, compania germana Sinara 
Handel GmbH (denumita astazi TMK-EUROPE) a cumparat o participate de control la 
ARTROM SA7. Pe data de 1 martie 2006, ARTROM SA s-a alaturat celui de-al doilea mare 
producator de (evi din lume §i a devenit parte a grupului de companii TMK, schimbandu-§i 
numele pentru ultima oara in TMK-ARTROM.

In februarie 2007 a fost pusa in funcjiune o noua linie de fabricare a (evilor - un CPE 
(Elongator de Piercing Cross). Ca rezultat, capacitatea de produc(ie a TMK-ARTROM atinge 
acum 200.000 de tone pe an.

In urma unei invested de 36 milioane de euro, in februarie 2018 TMK Artrom lanseaza 
un complex de tratamente termice care permite companiei sa-§i creasca segmentul de produse 
premium.

in decembrie 2018 TMK-ARTROM a achizi{ionat pachetul majoritar de acpuni 
(99.99%) la TMK Re§i(a, care este singurul fumizor de materie prima al TMK-ARTROM.

In ultimii ani, TMK-ARTROM §i TMK Resija au trecut printr-un amplu proces de 
modemizare devenind un sistem integrat de productie.

TMK-ARTROM gestioneaza azi toate activitS(ile Diviziei Europene TMK ca Unitate de 
Management General pentru toate companiile Diviziei Europene.

Cord Romania, firma specializata in producjia de cord pentru anvelope. Este dejinuta 
in co-proprietate de Continental §i Pirelli.

Compania Cord Romania SRL a fost infiintata in anul 2004 ca unitate pentru productie 
de fir otonat. Cord Romania SRL este o companie producatoare de cord metalic, cabluri si 
sarme, fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuri. Sediul social al 
companiei este in Slatina. Compania face parte din Pirelli Romania, si este subsidiara a 
Pirelli.

Pirelli, fabrica de anvelope din Slatina, una dintre cele mai modeme din lume pentru 
producerea de anvelope, este dotata cu cele mai inalte tehnologii productive non-robotizate §i 
a fost conceputa pentru producjia de anvelope performante, in care Pirelli este leader §i din 
care fac parte gama: Winter, High-Performance, Ultra-High-Performance §i SUV. Pirelli a 
investit in Romania din 2005 §i pana in prezent peste 555 de milioane de euro, realizand peste 
2200 de locuri de munca in Slatina.

Bekaert - este printre cei mai important producatori mondiali de sarmS din o(el. 
Bekaert a preluat fabrica de cord metalic din Slatina de la producatorul italian de anvelope 
Pirelli, odata cu preluarea altor unita(i din Italia, Turcia, China §i Brazilia, pe baza unui acord 
pe termen lung intre Bekaert §i Pirelli privind livrarea de sarma pentru anvelope. In cazul 
fabricii din Slatina, Bekaert a preluat participajia de 80% de(inuta de Pirelli, restul de 20% din 
actiuni fiind in continuare dejinut de producatorul german de componente auto Continental.

Prysmian Group este cel mai mare producator de cabluri din Romania.Prysmian 
Group este foarte bine pozitionat pentru a-si sustine clientii domestici si de export pentru 
cabluri si accesorii Energie si Telecom. Prysmian este lider de piata si "pilot de inovare" in 
toate activitatile majore pentru cablurile de energie si telecomunicatii.
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Grupul Prysmian a inaugurat, marfi, 13 iunie 2017 la Slatina, noua fabrica de cabluri de 
fibra optica, oficialii companiei declarand ca 25% din producjia europeana de cabluri de acest 
fel se va realiza aici.

In Slatina se gasesc §i numeroase fabrici mici §i mijlocii precum:
Benteler (investi{ie germana), Benteler este unul din fumizorii principali de produse 

din olel pe piaja romaneasca. Societatea face parte din grupul german Benteler AG, grup care 
are in component sa diviziile Benteler Steel Tube, Benteler Distribution si Benteler 
Automotive.

Incepand cu aprilie 2007, societatea activeaza §i in Romania, avand la Slatina, judetul 
Olt o investitie initials care presupune cca 4 ha teren, spatiu de depozitare de cca 5300 mp, cu 
posibilitatea de a construi alti 15000 mp, stoc initial de teava de cca 2500 tone; toate acestea 
vor fi corelate ulterior cu cererea de pe piata din Romania.

In acest moment societatea livreaza deja catre clientii din Romania, avand la dispozitie 
stocul propriu cat si al celor peste 30 de depozite din Europa.

Gama de produse cuprinde: tevi trase la cald si la rece, tevi din otel inoxidabil trase si 
sudate, tevi de precizie din otel, tevi comerciale, hidraulice, tevi pentru cilindri, tije de 
pistoane, fitinguri, tevi pentru energie.

In ultimii ani, In Slatina, au cunoscut o mare dezvoltare proiectele de retail, banking, 
sectorul imobiliar.

Retail: Winmarkt Olt Slatina Plaza, iar supermarketuri §i hipermarketuri:
• Kaufland (2)
• Carrefour(5),
• Profi(4),
• Lidl (2),
• B Market,
• Supermarket VMG(3),
• Dedeman,
• Galeria Comerciala Intercora (Deichman, Takko, Pepco, magazin de animale §i 

Flanco).
• Complex comercial Altex
• McDonalds

Proiecte imobiliare:

• Strehareji, zona Liceului Agricol- locuinje individuale §i colective;
• Royal Slatina - apartamente Tn blocuri de locuinje, zona Cri§an-Textilistului;
• Slatina Park - zona Salcia
• Construire bloc locuinje str.Toamnei;
• Construire bloc locuinje str.dr.Dumitru Toncu;
• Construire bloc locuinje B-dul A.I.Cuza;
• Construire bloc locuinje str.Recea;
• Construire bloc locuinje str.Viorelelor;
• Construire restaurant Mcdonalds §i amenajare pare -fosta UM;
• Complexul Primavera - zona industrials Recea;

Band: BCR, BRD, Raiffeisen Bank, Alpha Bank, Carpatica,, Garanti Bank, Unicredit 
Tiriac, etc.
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CAPITOLUL 13. COOPERARE INTERNA 
§1INTEGRARE EUROPEANA

Incepand cu toamna anului 2013, Primaria Municipiului Slatina a demarat proiectul de 
elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Slatina pentru perioada 2014-2020.

Documentul este rezultatul multor vizite in teren, intalniri §i dezbateri, In care au fost 
implicati atat personal al Primariei, cat si reprezentanfi ai altor institufii publice, agenti 
economici, organ izajii ale societa(ii civile sau cetajeni.

Primaria municipiului Slatina a avut in portofoliu in perioada 2007-2013 un numar de 
30 de proiecte cu finanjare europeana finalizate cu succes.

Programele prin care se acorda finanjarea din fonduri structural sunt:
Programul Operational Regional 2007-2013: Axa 1. Sprijinirea dezvoltarii 

durabile a oraselor - poli urbani de cre$tere, Domeniul Major de Interventie 1.1 Planuri 
integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul Centre urbane

Numar proiecte: 13
Stadiu actual: finalizate (13)
Cele 13 proiecte fac parte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului 

Slatina.
Obiectivul general al PIDU:
UAT Slatina dore§te dezvoltarea municipiului, cu efect direct de antrenare a investitiilor 

§i de imbunatalire a calit3fii serviciilor publice a zonei de interventie prin cresterea 
competitivitatii §i atractivitlii municipiului §i prin generarea unui efect de angrenare §i 
imbunatatire a vietii rezidentilor.

De asemenea, printre obiectivele specifice ale PIDU Slatina urmaresc dezvoltarea zonei 
de interventie urbana prin reabilitarea infrastructurii publice de transport §i utilitati §i, sporirea 
atractivitatii economice pentru antrenarea de noi invested, Tmbunatatirea ofertei culturale prin 
reabilitarea cladirilor de patrimoniu §i cresterea securitatii locuitorilor pentru o viata mai buna 
§i mai sigura.

Proiecte individuale si stadiul acestora:

1. Reabilitare Centru Istoric, strazile Lipscani si M. Eminescu,
Stadiul proiectului: finalizat
2. Sistem de supraveghere video centru istoric §i zone principale de interes public §i 

social.
Stadiul proiectului: finalizat
3. Reabilitare spafii verzi, alei de acces rutier §i pietonal §i mobilier urban adiacent 

strazilor Sergent Major Dorobantu Constantin, Basarabilor, Centura Basarabilor §i Arcului
Stadiul proiectului: finalizat
4. Reabilitare spajii verzi, alei de acces rutier §i pietonal, mobilier urban str. Tunari, 

Ec. Teodoroiu, Artileriei §i A. I. Cuza (sistematizare pe verticala Cartier Tunari, strazile 
Tunari, Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, A. I. Cuza)

Stadiul proiectului: finalizat
5. Reabilitare spajii verzi, alei de acces rutier §i pietonal, a mobilierului urban - zona 

strazii Comisei — Spital
Stadiul proiectului: finalizat
6. Reabilitare spa(ii verzi, alei de acces rutier §i pietonal, mobilier urban str. Cirea§ov, 

Prelungirea Tunari, A. I. Cuza (sistematizare pe verticala earlier cuprins tntre S.C. Minatex, 
str. Cri§an si S.C. Comrem)

Stadiul proiectului: finalizat
7. Amenajare zona Nicolae Iorga
Stadiul proiectului: finalizat
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8. Reabilitare spafii verzi, alei de acces rutier §i pietonal, mobilier urban — zona 
strazilor Arcului, Manastirii, Constantin Brancoveanu (sistematizare pe verticala Cartier 
Arcului, strazile Manastirii, Constantin Brancoveanu)

Stadiul proiectului: finalizat
9. Reabilitare spajii verzi, alei de acces rutier §i pietonal, mobilier urban adiacent 

strazilor Unirii, Liberta{ii, Cri§an (sistematizare pe verticala cartier Unirii, Str. Libertafii, 
Cri?an)

Stadiul proiectului: finalizat
10. Reabilitare ansamblu de strazi zona Streharefi §i Nicolae Balcescu
Stadiul proiectului: finalizat
11. Reabilitare ansamblu strazi str. Basarabilor, Banului, Manastirii, Milcovului, 

Poenii, Cuza Voda (reabilitare inel secundar str. Basarabilor - str. Banului - str. Cuza Voda - 
str. Poenii)

Stadiul proiectului: finalizat
12. Reabilitare strazi zona Colegiului Agricol Carol I §i reabilitare zona Colegiului 

National Agricol I - Manastirea Streharefi (reabilitare strazi Colegiul Agricol Carol I)
Stadiul proiectului: finalizat
13. Reabilitare zona prin amenajare pod Saracesti
Stadiul proiectului: finalizat

Proiecte din cadrul Domeniului Major de Interventie 1.2 Sprijinirea investitiilor
in eficienfa energetica a blocurilor de locuinte:

Prim5ria Municipiului Slatina a finalizat un proiect cu finanfare europeana propus prin 
Axa 1, DMI 1.2 Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.

Numar de proiecte: 1.
Proiectul fmanfat prin POR urmare$te:
• Imbunatafirea calitafii viefii §i a Tnfa(i§arii ora§elor, precum §i cre§terea rolului lor in 

regiune;
• Imbunatafirea accesibilitafii regiunilor prin dezvoltarea retelelor de infrastructura - 

drumuri judefene §i §osele de Centura;
• Modernizarea serviciilor sociale: §coli, clinici, servicii de interventie in situafii de 

urgen(a etc.;
• Createrea investifiilor in afaceri, prin acordarea de sprijin microintreprinderilor, 

imbunatafirea refelei de utilita(i §i a infrastructurii de afaceri;
• Modernizarea §i reabilitarea infrastructurii turistice existente.
Proiecte individuale:
1. Sprijinirea investitiilor in eficienfa energetica a blocurilor de locuinte din 

Municipiul Slatina, pentru familii cu un venit mediu sub 350 Euro/luna.
Stadiul proiectului: finalizat

Axa 3. imbunatafirca infrastructurii sociale

Domeniul Major de Interventie 3.4 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea §i 
echiparea infrastructurii educafionale preuniversitare, universitare si a infrastructurii 
pentru formare profesionaia continua 

Numar proiecte: 2 
Stadiu actual: finalizate (2)
Proiecte:
1. Reabilitare §i extindere cladiri - Colegiul National Agricol "Carol I" din municipiul 

Slatina, judetul Olt. Proiectul a fost finalizat cu succes.
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2. Reabilitare §i extindere cladiri si retea de canalizare - Liceul cu Program Sportiv, 
municipiul Slatina, jud. Olt. Proiectul a fost finalizat cu succes.

Turism-finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 
5, Domeniul Major de Interventie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cre§terea calitajii 
serviciilor turistice

Semnare contract de Unaware: 29.12.2011 
Numar de proiecte: 1
Denumire proiect: Amenajare club nautic si de agrement „Plaja Olt” - Municipiul 

Slatina
Proiectul a fost finalizat cu succes.

Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative 2007-2013:
Axa 1. imbunataliri de structure §i proces ale managementului ciclului de politici 

publice
Domeniul Major de Interventie 1.3 imbunatatirea eficacitajii organizationale, 

Operajiunea Module de preg&tire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, 
dezvoltarea de proiecte, licitarea §i managementul proiectelor etc.

Numar de proiecte: 1
Denumire proiect: Formare §i dezvoltare profesionala Tn sprijinul cre§terii 

eficacitafii administrafiei locale.
Stadiul actual: finalizat.

Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013:
Axa prioritara 2. Corelarea Tnvatarii pe tot parcursul vietii cu piaja muncii 
Domeniul Major de Interventie 2.2 Prevenirea §i corectarea parasirii timpurii a §colii 
Numar proiecte: 1
Denumire proiect: A doua §ansa pentru un viitor impreuna
Stadiu actual: finalizat
Site proiect: www.unviitorimpreuna.ro

Programul PA16/R012 - Conservarea §i Revitalizarea Patrimoniului Cultural §i 
Natural, finanjat prin mecanismul financiar SEE 2009-2014 

Denumire proiect: Atelierul intercultural Victoria 
Stadiu actual: finalizat

URBACT HI - CityMobilNet „Rejea pentru dezvoltarea coproductiva a planurilor 
de mobilitate urbana durabila care sa le dea posibilitatea oraselor sa creeze viziuni, 
obiective si seturi de masuri comune pentru a-§i gestiona pregresul urban viitor” - Faza 
2

Obiective:
- Elaborarea Planului de Mobilitate UrbanS Durabila al Municipiului Slatina - 

Efectuarea §i finalizarea evaluarii §i descrierii provocSrii politice pentru a dezvolta mobilitatea 
urbana durabila, folosind implemantarea PMUD ca baza pentru dezvoltarea schimburilor 
transnajionale §i de activitaji de invajare,

- Realizarea unor seminarii care sS sprijine toji cei 11 parteneri Tn identificarea §i 
implementarea de metode de colectare informafii, aplicare cele mai bune practici §i lecjii 
Tnvafate la nivel international pe tema punerii in aplicare PMUD, diseminarea rezultatelor 
cercetarii, precum si legislatia nationals in domeniu,

- Identificarea de surse de finantare pentru masurile din PMUD §i pregStirea 
documentatiilor necesare obtinerii finantarii.

http://www.unviitorimpreuna.ro
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La nivelul Municipiului Slatina exista mai multe obiective care necesita reabilitare, 
Imbunatatire, dezvoltare, a§a cum reiese din SIDU. Prioritar pentru Municipiul Slatina este 
atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operational Regional 2014-2020.

De asemenea, in contextul deschiderii apelurilor de proiecte In cazul celorlalte programe 
operational In cadrul carora UAT Municipiul Slatina este potential solicitant eligibil, 
Municipiul Slatina are posibilitatea sa atraga finantari nerambursabile in perioada de 
programare 2014-2020 (pana la inchiderea oficiala a programelor de finantare) in valoare de 
peste 35 de milioane de euro. Astfel, prin Axa 4 din POR, pentru Municipiul Slatina sunt 
alocate cca. 24 de milioane de euro, cea mai mare parte a acestor bani vizand proiecte de 
mobilitate urbana. In acela§i timp, pot fi accesate finantari din POR pe axele destinate 
iluminatului public, infrastructurii educationale §i infrastructurii sociale

in perioada de programare 2014-2020, Municipiul Slatina urmare§te absorbtia de 
fonduri nerambursabile prin depunerea mai multor cereri de finantare, a$a cum reiese din 
documentele strategice aprobate la nivelul Municipiului Slatina: Strategia de Dezvoltare a 
Municipiului Slatina 2014 - 2020, Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului 
Slatina pentru perioada 2014 - 2020 §i Planului de Mobilitate Urbana Durabila al 
Municipiului Slatina.

incepand cu anul 2016, Primaria Municipiului Slatina a elaborat Planul de Mobilitate 
Urbana Durabila pentru Municipiul Slatina (PMUD) §i Strategia de Dezvoltare a Municipiului 
Slatina pentru perioada 2014-2020 (SIDU).

Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Slatina contine obiective majore 
si prioritare, implementarea de solutii care sa conduca la cresterea gradului de civilizatie, a 
confortului §i a calitatii vietii, cresterea sigurantei §i securitatii individuale §i colectiv.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Slatina vine In sprijinul 
demersurilor autoritafilor publice locale de a proteja mediul §i resursele existente printr-o mai 
mare flexibilitate a traficului In interiorul Municipiului Slatina,

Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Slatina trebuie sa eficientizeze 
comportamentul de deplasare, dar §i sa integreze politici de incluziune sociala §i de dezvoltare 
economica durabila.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila se concentreaza pe 7 direct'd principale:
• Infrastructura rutiera destinata transportului public
• Transport public local nepoluant §i sistem inteligent de management, informare 

§i comunicare cu utilizatorii
• Infrastructura destinata bicicletelor, vehiculelor electrice §i pietonilor
• Parcari §i managementul parcarilor
• Zona cu emisii scazute
• Intermodalitate In transport
• Constientizare §i informare pentru cetateni

Primaria municipiului Slatina are In portofoliu un numar de 9 proiecte cu finantare 
europeana aflate In curs de implementare din PMUD si alte 8 proiecte din SIDU §i SDD cu 
finantare din fonduri europene sau nationale.

Programele prin care se acorda finantarea din fonduri structurale sunt:
A. Programul Operational Regional 2014-2020
Axa Prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economic cu emisii scazute de carbon, 

Prioritatea de Investifii 3.1: Sprijinirea eficienfei energetice, a gestionarii inteligente a 
energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv

Operatiunea C — Iluminat public 
Nr. proiecte: 1
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Titlul proiectului: “Modernizarea, Eficientizarea, Extinderea 
Sistemului de Iluminat Public §i Reabilitarea Instalatiilor Electrice din Municipiul Slatina” 
cod SMIS 125574.

Stadiul proiectului: In implementare.

Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritate de investitii 4e - 
Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de 
teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale 
durabile §i a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv Specific 4.1 - 
Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judef prin investitii bazate pe 
planurile de mobilitate urbana durabiia 

Nr. proiecte: 9
1. Titlul proiectului: ‘’Modernizarea strazilor pe care circula transportul public si 

dezvoltarea infrastructurii pietonale in Municipiul Slatina”, cod SMIS 127366
Stadiul proiectului: in implementare.

2. Titlul proiectului: ‘’innoirea parcului de vehicule prin achizitia de autobuze 
ecologice” cod SMIS 127367

Stadiul proiectului: in implementare.

3. Titlul proiectului: ‘’Dezvoltarea unei rejele de stajii de transport public local 
inteligente §i autonome (Intelli Bus Hub Net)” cod SMIS 128914

Stadiul proiectului: in implementare.

4. Titlul proiectului: ‘’Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport 
public” cod SMIS 127369

Stadiul proiectului: in implementare.

5. Titlul proiectului: "Sistem integrat de plata a serviciilor comunitare (inclusiv 
transport public)” cod SMIS 127370

Stadiul proiectului: in implementare.

6. Titlul proiectului: ‘’Realizare infrastructure pentru biciclete” cod SMIS 127372
Stadiul proiectului: in implementare.

7. Titlul proiectului: ‘’Proiect integrat de mobilitate durabiia (componentele biciclete 
§i vehicule electrice)” cod SMIS 127373

Stadiul proiectului: in implementare.

8. Titlul proiectului: ‘’Sistem integrat de management al traficului §i mobilitafii 
urbane §i impunere a regulilor, sigurenta §i securitate” cod SMIS 128915

Stadiul proiectului: in implementare.

9. Titlul proiectului: ’’Achizijie mijloace de transport public - autobuze electrice 12 
m deal, Brasov, Ia?i, Sibiu, Slatina, Suceava” cod SMIS 127865

Stadiul proiectului: in implementare.
Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, 

Prioritate de investitii 4.4 Investitiile in educate, in formare, inclusiv in formare profesionala 
pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vie^ii prin dezvoltarea
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infrastructurilor de educate §i formare, Obiectiv Specific 4.5 Cresterea calitafii 
infrastructurii educationale relevante pentru piafa for|ei de munca

Nr. proiecte: 1
Titlul proiect: "Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian 

Municipiul Slatina, judeful Olt" cod SMIS 126621 finantat prin Programul Operational 
Regional.

Stadiul proiectului: in implementare.

Axa Prioritara 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare §i sociale, Obiectiv Specific 8.1 - 
Invested in infrastructurile sanitare §i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
national, regional §i local, reducand inegalita|ile in ceea ce prive§te starea de sanatate §i 
promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, 
culturale si de recreere, precum $i trecerea de la serviciile institutional la serviciile 
prestate de comunitafi, Operatiunea 8.2 B Unitati de primiri urgente 
Nr. proiecte: 1

1. Titlul proiectului: ’’Imbunatatirea accesului populatiei din
Judetele Mehedinti, Dolj §i Olt la servicii medicale de urgenta” cod SMIS125356 
finantat prin Programul Operational Regional 2014 — 2020, Axa Prioritara 8 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, Prioritatea de investitii 8.1 — Investitii in 
infrastructurile sanitare §i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, 
regional §i local, reducand inegalitatile in ceea ce prive§te starea de sanatate §i 
promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, 
culturale si de recreere, precum §i trecerea de la serviciile institutional la serviciile 
prestate de comunitati, Operatiunea 8.2 B Unitati de primiri urgente.
Stadiul proiectului: in implementare.

Axa Prioritara 10: Imbunatatirea infrastructurii educationale, Obiectiv Specific 10.1 - 
Investitii in educatie §i formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de 
competenfe si invafare pe tot parcursul vie|ii prin dezvoltarea infrastructurilor de 
educatie §i formare 
Nr. proiecte: 1

1. Titlul proiectului: ’’Modernizarea §i extinderea Colegiului National Ion 
Minulescu” finantat prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Axa 
Prioritara 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 
10.1 Investitii in educatie §i formare, inclusiv in formare profesionala, pentru 
dobandirea de competente §i invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea 
infrstructurilor de educatie §i formare

Stadiul proiectului: in implementare.

B. Programul Operational Capacitate Administrative 2014 — 2020
Axa §i Domeniul Major de Interventie: Cod apel: POCA/350/2/l/Introducerea de 

sisteme si standarde comune in administrate publica locala ce optimizeaza procesele orientate 
catre beneficiari in concordanta cu SCAP, Componenta 1: CP 10/2018 (pentru regiunile mai 
putin dezvoltate) - Fundamentarea deciziilor, planificare strategica §i masuri de simplificare 
pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate, Axa 
Prioritara: Administrate publica si sistem judiciar accesibile §i transparente, 
Operatiunea: Introducerea de sisteme §i standarde comune in administrate publica 
locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari in concordanta cu SCAP

Nr. proiecte: 1
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Titlul proiect: "eSlatina - Proiect de simplificare a 
procedurilor si introducerea de instrumente electronice pentru cetatenii Municipiului 
Slatina" cod SMIS 126174 Stadiul proiectului: In implementare.

C. Horizon 2020, Program-cadru pentru cercetare si inovare al Uniunii Europene 
Nr. proiecte: 1
Titlul proiect: Park4SUMP - Actions demonstrate how Park4SUMP will lead to 

achieve sustainable transport in urban areas by strategically integrating innovative 
parking management solutions into SUMP policies

Stadiul proiectului: in implementare.

D. Programul WiFi4EU 
Nr. proiecte: 1

Titlul proiect: WiFi4EU
Stadiul proiectului: in implementare.

E. Program privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier 
nepoluant din punct de vedere energetic: stafli de reincarcare pentru vehicule 
electrice in municipiile resedinfe de jude(

Nr. proiecte: 1
Titlul proiect: e-Incarcare - proiect de dezvoltare a infrastructurii de alimentare a 
vehiculelor cu energie electrica in Municipiul Slatina 
Stadiul proiectului: in implementare.

CAPITOLUL 14. OCROTIREA SANATATH 
$1 PROTECTIA SOCIALA

1. OCROTIREA SANATATII

Spitalul Judetean Slatina, se afla situat pe str.Cri§an, nr.9-11 §i funcfioneaza in sistem 
pavilionar.

Pavilionul central construit in anul 1970, este alcStuit din P+5 etaje, in care funcfioneaza 
majoritatea sectiilor, compartimentelor, laboratoarelor §i serviciilor cuprinse in structura 
organizatoricS a spitalului, astfel:

sec(ia cardiologie, sectia recuperare, medicina fizicS §i 
balneologie, sectia neurologie, compartiment chirurgie toracica, sectia chirurgie §i ortopedie 
infantila, sectia ortopedie §i traumatologie, sectia chirurgie generals, compartiment chirurgie 
plastica, microchirurgie reconstructs, compartiment urologie, sectia oftamologie, sectia 
O.R.L., sectia A.T.I., Unitatea de Primire Urgenle, bloc operator (central), laborator 
radiologie §i imagisticS medicals, laborator analize medicale, laborator explorSri functionale, 
serviciul primire §i extemare al bolnavilor, serviciul de anatomie patologica, serviciul de 
evaluare §i statistics medicals §i DRG §i compartimentele functionale. La nivelul pavilionului 
central (P+5) fiecare etaj (1-5) este impSrtit prin intermediul unui hoi de intrare in douS aripi 
distincte( inegale ca §i suprafatS), astfel incat la nivelul etajului III sectia Neurologie este 
situatS separat de aripa clSdirii unde se regSsesc sectiile Ortopedie - Traumatologie §i 
Chirurgie - Ortopedie Pediatrics, iar la nivelul etajului I sectia Urologie este situatS intr-un 
spatiu renovat complet in aripa mai micS a corpului central, iar sectiile BFT §i Chirurgie 
PlasticS sunt situate in aripa mare, separate printr-o u§S de acces controlat.
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Pavilionul in care funcfioneaza sec^iile: medicinS interna — compartiment hematologie, 
gastroenterologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, nefrologie §i oncologie medicals, 
bloc P+5, a fost construit in anul 1976 §i este sitat la aproximativ 10 m de pavilionul central;

Pavilionul P+1 in care funcjioneaza sectia boli infectioase, a fost construit in anul 1940 
§i este situat la aproximativ 15 m de pavilionul central;

Pavilionul matemo- infantil, construit in anul 1987, alcatuit din patru corpuri de cladire 
lipite intre ele, cu regimuri de inaltime diferite, in care fimctioneaza la parter Centrul de 
hemodializS §i Cabinetul de planificare familialS, la parter §i et.I - Ambulatoriu integrat 
spa^iului, la etajul II se aflS blocul operator, iar la etajele superioare sectiile obstetica- 
ginecologie I+II, neurologie, pediatrie §i compartiment recuperare neuromotorie copii. 
Pavilionul matemo-infantil este situat langS pavilionul central si este unit cu acesta printr-o 
pasarela la nivelul careia funcjioneaza cabinetele din structura Ambulatorului de specialitate.

Cele patru pavilioane, enumerate mai sus, functioneazS in accea?i incinta in str.Cri§an 
nr.9-11.

Pavilion sec^ii exterioare ( psihatrie, dermatovenerologic, boli cronice, neuropsihatrie 
infantilS, centrul de sanatate mintalS), consruit in anul 1978, P+3, situat la aproximativ 2,5 km 
de pavilioanele grupate in incinta spitalului.

In afara locatiilor in care se afla structurile Spitalul Jude lean de Urgenta Slatina, 
enumerate mai sus, cateva unita^i existente in structura organizatorica a spafiului functioneazS 
astfel:

Dispensarul TBC §i Serviciul Judefean de Medicina Legala fimctioneaza intr-o cladire 
P+2, construita in anul 1970, fosta policlinics a Spitalului Judetean Slatina pana in anul 1987, 
situat pe str. Crisan, la aproximativ 2Km de incinta spitalului in cadrul careia fimctioneaza §i 
alte unitati sanitare subordonate Direcfiei de Sanatate Publics ;

in locafia Scomice^ti, situata la aproximativ 25Km de Spitalul Judetean de Urgenta 
Slatina, in cladirea construita in anul 1977 in sistem monobloc P+3 cu 3 corpuri comunicante, 
fimctioneaza urmatoarele structuri : sectia pneumologie, cabinetul de pneumologie, cabinetul 
de pediatrie , cabinetul de dermatovenerologic, Dispensarul TBC Scornice§ti, Punctul de lucru 
al Laboratorului de radiologie §i imagistica medicala, Camera de intemare si extemare a 
bolnavilor, Punctul de lucru al Laboratorului de analize medicale, Punctul de lucru al 
Laboratorului de explor&ri functionale;

in locatia Drag&ne^ti -Olt, situata la aproximativ 35 Km de Slatina, fimctioneaza 
Dispensarul TBC Drag§ne§ti Olt.

2. PROTECTIA SOCIALA
9

Directia de Asistenta Socials Slatina (DAS Slatina) este institutia publica specializata in 
administrarea §i acordarea beneficiilor de asistenta socials §i a serviciilor sociale, infiintatS in 
subordinea Consiliului local al municipiului Slatina, ca directie de asistentS socials, denumitS 
in continuare Directia, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale in domeniul 
protectiei copilului, familiei, persoanelor varstnice, persoanelor cu dizabilitSti, precum §i altor 
persoane, grupuri sau comunitSti aflate in nevoie socials.

Prin intermediul Directiei de AsistentS Socials Slatina se desfa§oarS activitSti de 
asistentS §i protectie socials, asistentS comunitarS §i medicals antepre§cola, pre§colarS §i 
§colarS, in municipiul Slatina.

Prin direcjia de asistentS socials , conform regulamentului de functionare, se infelege 
autoritatea de specialitate cu personalitate juridicS, structuratS organizatoric potrivit 
organigramei, astfel incat functionarea acesteia sS asigure indeplinirea atributiilor ce ii revin 
potrivit legii, t'nSnd cont de serviciile sociale organizate in structura sau in subordinea 
directiei.

Directia de AsistentS Socials Slatina elaboreazS politici §i strategii, programe de 
dezvoltare, deruleazS proiecte de dezvoltare comunitarS §i de dezvoltare regionalS in vederea 
prevenirii situatiilor de rise la care sunt expuse grupuri sau persoane din comunitate.
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in aplicarea politicilor sociale direcfia indepline^te in principal urmStoarele func{ii:
a) de realizare a diagnozei sociale prin evaluarea nevoilor sociale ale comunitSlii, 

realizarea de sondaje §i anchete sociale, valorificarea potenjialului comunitajii in 
vederea prevenirii §i depistarii precoce a situajiilor de neglijare, abuz, abandon, 
violent, a cazurilor de rise de excluziune socials etc.;

b) de coordonare a mSsurilor de prevenire §i combatere a situa^iilor de 
marginalizare §i excludere sociala in care se pot afla anumite grupuri sau 
comunitSJi;

c) de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor 
sociale §i a planului anual de aejiune, pe care le supune spre aprobare consiliului 
local;

d) de execute, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale §i financiare necesare 
pentru acordarea beneficiilor de asistenJS sociala §i fumizarea serviciilor sociale;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale §i umane pe care le are la 
dispozijie;

f) de comunicare §i colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor 
§i ale altor autorita{i ale administrate! publice centrale, cu alte institujii care au 
responsabilitSt in domeniul asistenjei sociale, cu serviciile publice locale de 
asistenjS sociala din alte unitaji administrativ-teritoriale, cu reprezentanjii 
fumizorilor privaji de servicii sociale, precum §i cu persoanele beneficiare;

g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, 
familiilor, grupurilor vulnerabile;

h) de reprezentare a unitapi administrativ-teritoriale in domeniul asistenfei sociale.
DAS Slatina cu sediul in strada Fra{ii Buze$ti, nr. 6, a fost infunjata ca serviciu public in anul

2001 in scopul prevenirii sau limitarii unor situafii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la 
marginalizare sau excluziune sociala.

Presta{iile §i serviciile sociale, oferite de catre DAS Slatina, se adreseazS locuitorilor 
municipiului Slatina, care se afla in situate de nevoie sociala §i care indeplinesc condifiile 
legale de acordare a acestora.

• Presta^iile sociale acordate sunt: ajutorul social §i ajutorul de urgenja conform 
Legii nr. 416/2001, cu modificarile §i completarile ulterioare, aloca{ia pentru 
sus^inerea familiei conform Legii nr. 277/2010 republicata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, ajutorul pentru incalzirea locuinjei cu lemne, carbuni, 
combustibili petrolieri, gaze naturale §i energie electrics acordat in temeiul OUG 
nr. 70/2011, acordarea lunara a tichetelor sociale pentru copii cu varsta cuprinsa 
intre 3-6 ani care freeventeaza regulat cursrurile unei grSdini{e acordarea 
ajutoarelor lunare de la bugetul local in vederea platii serviciului de alimentare cu 
apa §i de canal izare, etc.

• Serviciile acordate sunt: servicii de informare, consiliere sociala §i juridica, 
consiliere psihologica, socializare §i petrecere a timpului liber in cadrul centrului 
de zi Clubul Pensionarilor, asigurarea serviciilor de ingrijire §i igiena corporala 
prin Centrul de ingrijire §i igiena corporals, acordarea de servicii sociomedicale 
prin Centrul Comunitar de AsistenJS Medico Socials, servicii de ingrijire §i 
educate timpurie antepre§colarS prin cre§e, asisten|S medicals in institu{ii de 
inv3{3mant, etc..

A. ASISTENJA SOCIALA

a) Venitul minim garantat
Se asigurS prin aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificSrile §i completSrile ulterioare, acordandu-se ajutor social. Instituirea ajutorului social 
se intemeiazS pe principiul solidaritS{ii sociale. Astfel, familiile, precum §i persoanele



31

singure, fara venituri sau cu venituri mici, beneficiaza de ajutor social ca forma de protec^ie 
sociala.

b) imbunatafirea echilibrului socio-economic al familiei:
1. Ajutorul de urgenta acordat in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificSrile §i completarile ulterioare, coroborate cu 
prevederile HCL nr. 85/2016 referitor la aprobare Norme locale de acordare a ajutorului de 
urgen{a.

2. Ajutorul pentru incalzirea locuintei
Pentru familiile cu venituri reduse se vor acorda in continuare ajutoare pentru incalzirea 

locuintelor in sezonul rece, astfel:
- cu combustibili petrolieri, lemne §i carbuni:

• pentru persoanele singure/familiile beneficiare de ajutor social acordat in baza 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat - 58 lei/luna

• pentru alte categorii de persoane decat cele beneficiare de ajutor social, 
diferentiat in functie de venitul realizat/membru de familie;

- cu gaze naturale, in functie de venit;
- cu energie electrica, in functie de venit;
3. Acordarea alocatiilor prevazute de actele normative in vigoare

• primirea, verificarea §i instrumentarea dosarelor de alocatie pentru sustinerea 
familiei (Lege nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, 
republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare);

• primirea, verificarea §i inaintarea catre AJPS - Olt pentru efectuarea platii a 
dosarelor de alocafie de stat pentru copii (Legea nr. 61/1993 republicata (4), cu 
modificarile §i completarile ulterioare);

• primirea, instrumentarea dosarelor de acordare tichete sociale pentru copii cu 
varsta cuprinsa intre 3-6 ani care provin din familii defavorizate §i care 
frecventeaza regulat gradinija (Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii 
in invatamantul pre§colar a copiilor provenind din familiii defavorizate)

• primirea, verificarea §i inaintarea catre AJPS- Olt pentru efectuarea platii a 
dosarelor de acordare indemnizatie/stimulent conform OUG nr. 111/2010 
privind concediul §i indemnizatia lunara pentru cre§terea copiilor cu modificarile §i 
copmletarile ulterioare;

• acordarea de lapte praf copiilor in varsta de 0 — 12 luni, pe baza retetelor 
medicale emise de medicii de familie §i a listelor aprobate de Direcjia de Sanatate 
Publica Olt (Legea nr. 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru 
copii cu varste cuprinse intre 0-12 luni);

4. Masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale
- identificarea persoanelor §i familiilor care sunt marginalizate social;
- asigurarea, pentru persoanele/familiile marginalizate, dupa caz, a accesului la:

a) o locuinja prin consilierea §i orientarea catre structura de specialitate a Primariei 
municipiului Slatina;

b) la serviciile publice de stricta necesitate (energie electrica, apa, gaze naturale, 
termoficare 5.a..) prin acordarea unor sume de bani pentru suportarea unei parji din 
datoriile pe care persoanele/familiile marginalizate le au la serviciile publice 
respective;

c) acordarea, pentru familiile aflate in nevoi sociale, a ajutoarelor lunare de la 
bugetul local in vederea platii serviciului de alimentare cu apa §i de canalizare (HCL nr. 
365/2018 referitor acordarea ajutoarelor lunare de la bugetul local in vederea plafii serviciului 
de alimentare cu apS §i de canalizare);

d) intermediere obtinere tarif social la consumul de energie 
electrica (DAS Slatina vizeaza cererile de acordare tarif social la consumul de energie 
electrica).
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B. PROTECJIA SOCIALA

a) PROTECJIA COPILULUISIFAMILIEI
In vederea garantarii §i sa promoviirii respect&rii drepturilor copiilor DAS Slatina are in 

vedere obiectivele:
1. prevenirea separarii copilului de parinfii sai;
2. protecfia copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ingrijirea parinf ilor sai.
3. respectarea dreptului copilul de a menfine relafii personate $i contacte directe 

cu parinfii, rudele precum §i cu alte persoane fafa de care copilul a dezvoltat 
Iegaturi de ata§ament

Atribu(iile DAS Slatina in domeniul protecjiei copilului sunt prevazute, in principal, in 
Legea nr. 272/2004 privind protecjia §i promovarea drepturilor copilului, republicata, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.

Incepand cu 01.01.2018 se deruleaza un program local care consta in acordarea de 
sprijin financiar de 1000 lei la constituirea familiei, in condifiile in care fiecare dintre so(i se 
afla la prima casatorie, are varsta cuprinsa intre 18 §i 35 ani (neimpliniti) §i cel pu(in unul 
dintre so(i are domiciliul in Slatina.

Concomitent cu depunerea solicitarii sprijinului pentru constitute familiei se asigura 
servicii de consiliere a tinerilor casatoriji privind drepturile §i obliga^iile so^ilor in timpul 
casatoriei.

b) PROTECJIA PERSOANELOR VARSTNICE 
Obiective:
- Prevenirea institutionalizarii persoanelor varstnice prin canalizarea fncrederii in 

forfele proprii §i imbunatatirea condiliilor de viafa a celor aflafi in stare de rise social.
- Prevenirea marginalizarii $i reintegrarea sociala.

• ajutor social, ajutoare lunare de la bugetul local in vederea plafii serviciului de 
alimentare cu apS si de canalizare, acordare ajutor de urgen^a;

• informare, consiliere juridica §i administrativa;
• socializare §i petrecere a timpului liber (activitaji recreative §i aniversare) la 

Clubul Pensionarilor situat in Slatina, strada Victoriei;
• ajutorul pentru realizarea igienei corporate (prin du§) cu sau fara sprijin la 

Clubul Pensionarilor
• asistenja medicala primara de urgent la Clubul Pensionarilor
• servicii sociomedicale privind, in principal, ajutorul pentru realizarea igienei 

personale;
• posibilitatea realizarii igienei corporale (prin du§) §i a articolelor de 

imbracaminte (prin spalare cu ma§ini automate) se asigura, gratuit, la Central 
de ingrijire §i igiena corporala situat in Slatina strada N. Balcescu, nr. 22;

c) PROTECJIA SOCIALA A PERSOANELOR CU HANDICAP
Masurile de proteejie speciala se aplica pe baza incadrarii in categorii de persoane cu 

handicap in raport cu gradul de handicap — u§or, mediu, accentuat §i grav - stabilit de comisia 
de expertiza medicala §i atestat prin certificat emis de respectiva comisie.

In conformitate cu prevederile legii la nivelul DAS Slatina se asigura:
• acordarea unui asistent personal sau a unei indemnizafii pentru persoana cu 

handicap grav acordarea, in func(ie de bugetul aprobat §i de opjiunea persoanei cu 
handicap sau a reprezentantului sau legal;

• acordare gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun pentru persoana 
(copil, adult) cu handicap accentuat §i grav §i pentru asistenfii personali ai acestora sau 
inso{itorii persoanelor adulte cu handicap;
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• acordarea drepturilor prevazute art. 31-32 din OUG nr. 111/2010 privind concediul §i 
indemnizajia lunara pentru cre§terea copiilor cu modificarile §i completarile ulterioare.

C. EDUCAJIE §1 SANATATE

1. Cregterea, ingrijirea §i educarea timpurie a copiilor in varsta de panel la 3 ani.
Structurile prin care se ofera servicii sociale specializate cu caracter social, medical, 

educational pentru crejterea, ingrijirea §i educarea timpurie a copiilor cu varste cuprinse Tntre 
3 luni §i 3 ani Tmpliniti in timpul anului §colar, sunt cre§ele:

• Cre§a nr. 1 - strada Unirii, nr. 6,
• Cre§a nr. 2 - strada Primaverii, nr. 2,
• Cre§a nr. 3 - strada Centura Basarabilor, nr.6 §i
• Cre§a nr. 4 - strada Zmeurei, nr. 9B.
In indeplinirea scopului lor, cre§ele realizeaza, in principal, conform Legii nr. 263/2007 

privind Tnfiinfarea, organizarea §i func(ionarea cre§elor, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, urmatoarele activita^i:

a) asigura servicii de ingrijire §i supraveghere a copiilor, prin personalul angajat 
specializat sau protocoale cu structuri specializate;

b) asigura un program de educate timpurie adeevat varstei, nevoilor, potenjialului de 
dezvoltare §i particularitatilor copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu 
structuri specializate;

c) asigura supravegherea starii de sanatate §i de igiena a copiilor §i acorda primul ajutor 
§i Tngrijirile medicale necesare Tn caz de imbolnavire, pana la momentul preluarii copilului de 
sustin5toruI legal sau al intemarii intr-o imitate medicala, dupS caz, prin personalul angajat 
specializat sau protocoale cu structuri specializate;

d) asigura nutrijia copiilor cu respectarea normelor legale m vigoare, prin personalul 
angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

e) colaboreaza cu familiile copiilor care freeventeaza cre§a §i realizeaza o relate de 
parteneriat activ cu paringi/reprezentan{ii legali Tn respectarea interesului copilului, prin 
personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;

f) asigura consiliere §i sprijin pentru parin^ii/reprezentanlii legali ai copiilor, prin 
personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

g) contribuie la depistarea precoce a situa^iilor de rise care pot determina separarea 
copilului de paringi sai §i sesizeaza institu{iile abilitate in acest sens, prin personalul angajat 
specializat sau protocoale cu structuri specializate.

2. Asigurarea serviciilor de ingrijire si igiena corporala
Prin Centrul de ingrijire §i Igiena Corporala situat pe strada N. B&lcescu nr. 22 se 

asigura, gratuit, pentru persoanele singure/familiile fara venituri sau cu venituri sub salariul de 
baza minim brut pe {ara garantat in plata, posibilitatea realizarii igienei corporale (prin du§) §i 
a articolelor de imbracaminte (prin spalare cu ma§ini automate).

3. Asistenfa medicala comunitara
Obiectivele asistenjei medicale comunitare sunt urmatoarele:

a) identificarea activa, Tn colaborare cu serviciul public de asistenja sociala, a 
problemelor medico-sociale ale comunitajii §i, Tn special, ale persoanelor apar(inand 
grupurilor vulnerabile;

b) facilitarea accesului populajiei, Tn special al persoanelor apar(inand grupurilor 
vulnerabile, la servicii de sanatate §i sociale;

c) promovarea unor atitudini §i comportamente favorabile unui stil de via(a sanatos, 
inclusiv prin ac(iuni de educajie pentru sanatate Tn comunitate;
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d) participarea la implementarea de programe, proiecte, act’iuni §i intervened de sanatate 
publica adaptate nevoilor comunitatii, in special persoanelor aparjinand grupurilor 
vulnerabile;

e) fumizarea de servicii de sanatate in limita competenjelor profesionale legale ale 
personalului cu atribu^ii in domeniu.

Asistenja comunitara se asigura prin Centrul Comunitar de Asistenfa Medico-Sociala 
(situat in strada N. Balcescu nr. 22) infiintat in 2014 prin parteneriatul Consiliului Local al 
Municipului Slatina cu Fundatia “Terres des hommes „ Elvetia §i Asociatia Centrul Romilor 
pentru Politici de Sanatate - SASTIPEN, in implementarea proiectului „zefiR - Impreuna 
pentru puterea de actiune §i preluat din 2016 in structura DAS Slatina.

4. Asisienfa medicala medicind generala ?i de medicina dentara acordatd in
institufiile de invafamant

Conform OUG nr. 162/2008, ansamblul de atribu^ii §i competence exercitate de Ministerul 
SanataCii in ceea ce prive§te asistenfa medicala scolara au fost transferate catre autoritaCile 
administrate! publice locale, concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale §i 
financiare necesare exercitarii acestora. Incepand cu iulie 2009, asistenja medicala desfajurata 
in unitajile de invaiamant a intrat in obiectul de acitivitate al DAS Slatina.

Medicii §i cadrele medii sanitare din cabinetele medicate §i stomatologice din institutiile 
de invai&mant au atribu^ii stabilite prin Ordinul comun al MECTS §i MS 
nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a 
pre§colarilor §i elevilor din unita^ile de invajamant de stat §i particulare autorizate/acreditate, 
privind acordarea asistentei medicale gratuite §i pentru promovarea unui stil de viaja sanatos.

Examinarea §i evaluarea starii de sanatate acordate prin asistenta medicala pentru 
pre§colari §i elevi se asigura pe toata perioada in care ace§tia se afla in unitajile de invaiamant, 
avand urmatoarele componente:

a) servicii de asigurare a unui mediu sanatos pentru comunitatea de pre§colari §i/sau elevi 
- identificarea §i managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitaiii, gestionarea 
circuitelor funciionale, verificarea respectSrii reglementarilor de sSnState publica;

b) servicii de meniinere a starii de sanatate individuate §i colective - imunizari, triaj 
epidemiologie;

c) servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor - evaluarea starii de sanatate, 
monitorizarea copiilor cu afec{iuni cronice, eliberarea documentelor medicate 
necesare;

d) servicii de asigurare a starii de sanatate individuate - acordarea de scutiri medicate, 
acordarea de Tngrijiri medicate pentru afeciiuni curente, care nu necesita apelarea la 
Serviciul unic de urgenia - 112, pana la preluarea copilului de catre medicul de familie 
sau in colaborare cu acesta;

e) servicii medicate de asigurare a starii de sanatate - aciiuni medicate curative, acordarea 
de consulta^ii medicate la cerere, eliberarea de bilete de trimitere in regim special §i de 
rejete gratuite §i acordarea de prim ajutor in caz de urgent;

f) activitaji de educate pentru sanatate §i de promovare a unui stil de viaja sanatos.

De asemenea, DAS Slatina se ocupa de organizarea activitajii de primire §i distributee 
ajutoare - produse alimentare §i produse de igiena - in cadrul Programului operational 
Ajutorarea persoanelor defavorizate conform prevederilor HG nr. 784/2018 pentru stabilirea 
unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea 
persoanelor defavorizate - POAD.
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CAPITOLUL 15. CULTURA §1 ARTA

Culture

Ora§ul a dat important oameni de culture ai secolului XX: aici s-a nascut Eugen 
Ionescu, faimos scriitor si om de teatru_avangardist, iar Ion Minulescu isi petrecea vacantele 
aici, la bunici, cunoscut poet roman simbolist ale carui „Romanfe pentni mai tarziu” au 
cunoscut un succes deosebit (mai ales dupa moartea lui in 1944).

Obiective turistice

• Casa Casatoriilor pe Dealiil Gradate
• Gara CFR Slatina
• Central vechi al Slatinei
• Bnlevardul Alexandra loan Cuza
• Zona Esplanada
• Cofetaria „ La atletul albanez ”, cea mai veche firma privata din Romania
• Muzeul Judetean Olt - cu doua sectii: istorie si arta populara - prezinta printre altele, 

piese valoroase din epoca cea mai Tndepartata a paleoliticului descoperite pe Valea 
Darjovului, interesante costume populare, cusaturi si tesaturi specifice zonei.

• Biserica Troitei - cea mai veche construcjie din ores, ridicata in 1645 si renovata in 
1729.

• Catedrala - construita in 1782 de Ionascul Cupetul, mare negustor din localitate si 
pictata ulterior de Gheorghe Tattarescu.

• Padurea Streharet - frumos pare natural cu un lac de acumulare. In padure se afla:
• Schitul Streharet - construit intre 1664-1668, reparat in 1844, a carui biserica este 

ctitorie a Mitropolitului Varlaam, in anul 1672.
• Manastirea Clocociov - ctitorie a lui Mihai Viteazul, 1594, reconstruit in 1645 de 

Dinicu Buicescu, nepot al lui Matei Basarab.

Mostenirea cultaraid si istorica

Cele mai vechi monumente istorice din Slatina sunt loca$uri de cult, dar exista §i 
structuri urbane cu valoare istorica §i culturala.

Manastirile din Slatina sunt:
Manastirea Clocociov (care dateaza din vremea lui Neagoe Basarab, reconstruita de 

Mihai Viteazul in 1594 §i din nou in 1645 de catre boierul Dinicu Buicescu). Manastirea a 
fost ctitorita de vel aga Dinicu Buicescu §i zidita in anul 1645. in prezent, este manastire de 
maici cu hramul Sfmfii Arhangheli Mihail §i Gavriil, fiind in acela^i timp monument istorie.

Situata in partea de sud a ora$ului Slatina, intr-o depresiune flancata de doi versanti, 
Manastirea Clocociov strajuieste de veacuri aceste locuri, favorizata de configurajia naturaia a 
terenului, pastrandu-§i nealterate tradi(ia, prestigiul precum §i frumusetea §i robustetea 
construc(iei. Monumentul se numara azi, prin indepartatul sau trecut istorie, intre a§ezarile 
manastire§ti cu renume din Judetul Olt, fiind contemporana cu alte ctitorii domnesti §i 
boiere§ti din vecinatate.

Incarcata din bel§ug de istorie, Manastirea Clocociov apare in peisajul ora§ului Slatina 
nu dupa mult timp de la prima lui atestare in anul 1368, devenind mai apoi un adevarat simbol 
al tinutului, prin viata autentica pe care o duceau vietuitorii acesteia si prin daniile numeroase 
pe care le primea de la domnitorii Tarii Romane§ti.

Manastirea Streharet este a§ezata intr-un pitoresc peisaj de verdeata §i lumina, pe 
coasta nord-vestica a municipiului Slatina. Ctitor al schitului Streharet este episcopul Serafim, 
mai intai episcop al Buzaului si din anul 1668, episcop al Ramnicului. Tot episcopul Serafim
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este cel care Tngrije^te din 1671 pana in 1672 ca schitul sa fie zugravit, la 28 decembrie 1672 
afi§andu-se §i inscriptia, in timpul domniei lui Antonie Voda din Popesti (1669-1672) si al 
pastoririi Mitropolitului Varlam (24 decembrie 1672-2 aprilie 1679).

Pana in anul 1802 schitul Streharet a fost de mai multe ori pradat de turci. In vara anului 
1802 schitul a fost cuprins de un incendiu, lucru pentru care a fost parasit pana in anul 1832, 
cand aflam aici 63 de suflete si pe preotii Vasile sin Popa Ion §i Preda sin Oprea, care fac 
reparatii §i imbunatatiri manastirii si imprejurimilor ei.

In anul 1838 un cutremur de pamant i-a adus simjitoare stricaciuni, dar prin dragostea 
credinciosilor si cu ajutorul lor, manastirea a fost restructurata, in aprilie - septembrie 1844 de 
iscusitul eclesiarh Iosif. Prin grija acestuia se construiesc mai multe cladiri in jurul manastirii, 
care in anul 1863 sunt transformate in spital.

In urma reformei domnitorului Alexandru loan Cuza din 1863, o parte din averile 
manastirii au fost secularizate, iar cu o alta parte din mosiile manastirii, in anul urmator 1864, 
au fost improprietari(i 12 tarani din satul Sinesti - Olt. Dupa anul 1865 schitul Streharet a dus 
o viata lini§tita si fara insemnate evenimente. I-au mai fost adaugate cladiri in partea sud- 
estica, dar care au fost daramate cu timpul. In anul 1936, pentru vietuitorii manastirii au fost 
construite cateva cladiri — chilii, in partea nordica a manastirii. Cutremurele de pamant din 
anii 1940 si 1977 au adus vizibile prejudicii atat zidariei cat §i picturii, care nu-si mai 
pastreaza coloritul initial, frescele fund partial degradate.

Fresca schitului este importanta prin stilul pictural neo-bizantin §i prin scrierea cu 
caractere chirilice ce se pastreaza pe frontispiciile icoanelor murale.

In anul 1979, vechea clopotnifa a fost daramata si a fost zidita o noua clopotnita 
deasupra portalului, la intrarea in incinta manastirii.

In forma in care se prezinta schitul Streharet, este un pretios loc de pelerinaj si un 
important vestigiu al istoriei tarii si bisericii romane§ti.

Bisericile care fac parte din mostenirea culturala a ora§ului Slatina sunt:
„Sfanta Treime”
Biserica parohiala cu hramul „Sfanta Treime”, este cea mai veche biserica din 

municipiul Slatina, situata in zona centrului vechi. Biserica va fi readusa la valoarea 
arhitectonica ce caracteriza perioada in care a fost construita, din vremea domniei lui Matei 
Basarab.

Biserica Sfanta Treime din Slatina a fost construita initial in anul 1641 de catre Ghenea 
Brata§anu, dar refacuta in anul 1784. Cele mai importante modificari aduse lacasului de cult 
au fost aduse in 1886, cand biserica a fost reparata §i in 1851, cand a fost refacuta pictura. 
Biserica are o structura de nava.

„SfantulNicolae” din deal
Biserica parohiei a fost zidita §i pictataintre anii 1881-1889, ctitorita fund de negustorul 

Iorgu Anghelescu din suma de 15.000 de galbeni, pe care i-a lasat prin testament primariei 
ora§ului Slatina stabilind cu precizie ca scop, construirea unei Biserici. Ea a fost zidita pe 
locul unei biserici ce avea acela§i hram, datand de la anul 1700 §i numindu-se Sfantul Nicolae 
din targ, deoarece intre biserica §i actuala primarie era organizat targul de saptamana.

Biserica a fost zidita din temelie intre anii 1881-1886 din suma de 15000 galbeni lasati 
prin testament de colonelul(r) §i negustorul Iorgu Anghelescu [...] inahata in amintirea 
fratelui acestuia, Nicolae Anghelescu, mort in razboiul de independenta (1877-1878) pe locul 
unei alte biserici zidita la anul 1700“.

Zidaria actualei biserici §i acoperi§ul au fost terminate la anul 1887 dupa care pictorul 
Tache Ionescu a executat prima pictura, registru inferior pana la brau de culoare gri, partea 
superioara nefiind pictata momentan. Biserica a fost innobilata cu o catapeteasma sculptata in 
lemn de stejar de catre §coala de Arte §i Meserii de la Craiova, in anii 1888-1889 sub 
direcfiunea lui Nicolae Lepadu§u. Sfintirea bisericii a fost facuta de episcopul Ghenadie al II- 
lea al eparhiei Ramnicului.

In anul 1917 biserica a fost bombardata de artileria germana, fiindu-i distrusa turla cea 
mare fapt pentru care a ramas inchisa pana in 1931, cand fostul ministru de exteme al
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Romaniei, Nicolae Titulescu, Impreuna cu jude-instructorul tribunalului Ilfov, George 
Stratulat, impreuna cu un consiliu bisericesc, au refacut constrec(ia turlei, au acoperit din nou 
biserica §i a fost executata a doua pictura de catre pictorul Florea §tefan Udri§te in anul 1935 
fund executate picturile din registrul superior. Biserica a fost resfintita si redata in folosinta de 
catre Grigore Leu al Argesului in 1936.

In cutremurul din 4 martie 1977 biserica a fost grav avariata, fapt pentru care a fost 
supusa unor ample lucrari de consolidare §i restaurare Tntre anii 1982-1984, picture fiind 
spalata si retusata de pictorul Andrei Denski (1982-1983). Ea a fost resfintita de episcopul 
vicar P.S. Gherasim Cristea, Tmputemicit de episcopul Iosif Gafton al Ramnicului si 
Argesului.

In urma unor lucrari importante asupra bisericii printre care si restaurarea picturii de 
catre Gheorghe Diaconu prin grija Pr. Constantin Corceagu, in anul 1999 biserica a fost 
resfin(ita de P.S. Gherasim, episcop al Ramnicului.

„Adormirea Maicii Domnului”
Biserica Adormirea Maicii Domnului din Slatina a fost construita in anul 1736, ctitorita 

de catre Necula Slatineanu si jupaneasa Balasa. Laca?ul este inclus Tn lista monumentele 
istorice a jude(ului Olt. Cele mai importante modificari la nivelul bisericii au fost facute Tn 
anul 1850, cand a fost reparata si in anii 1939 si 1958, fiind restaurata.

„Sfintii imparati” (Tnceputa Tn secolul XVIII, reconsolidata Tn 1793, cu fresce pictate in 
anul 1899)’

Biserica „Sfintii Imparati” din Slatina, a fost construita la Tnceputul secolului al 
XVIII-lea, fiind schit de calugari Tn prima jumatate a secolului. A fost rezidita Tn anul 1793 de 
treti-logofatul, Constantin Ratescu (unul din cei §ase fii ai serdarului Toma Ratescu din 
Pitesti) si Nicolae Mumuianu. Biserica a fost apoi reparata §i zugravita Tn anul 1899, Tn timpul 
episcopului de Arge§, Gherasim Timus. S-au facut reparatii §i Tn anul 1949, Tn timpul 
arhipastoriei Prea Sfintitului Episcop Iosif al Ramnicului §i Argesului.

„Sfantul Ion Botezdtorul” (1796)
Biserica „Sfantul loan Botezatorul“ din Slatina a fost ridicata Tn partea vestica a 

municipiului, Tn cartierul Gradi§te, Tn anul 1796, Tn timpul domnitorului Alexandru Ipsilanti, 
cu binecuvantarea Mitropolitului Grigore. Aceasta a fost zugravita Tn 1824 si reparata Tn 
repetate randuri Tn anii 1824, 1876, 1923, 1951. Conform pisaniei, Tn anii 1984-1985 s-a 
restaurat picture — fresca originala.

„Nasterea Fecioarei Maria” - Biserica a fost construita Tn iur de 1802, reparata Tn 
1910, 1965;

„Fecioara Maria” (1802-1806; cu fresce pictate Tn anul 1831).
Cimitirul „Sfantul Nicolae” (1820-1821);
„Sfdntul Gheorghe” Ionascu (1872-1877, cu fresce pictate de Gheorghe Tattarescu);
„SfantulNicolae” (1937).’

Cladirile care alcatuiesc patrimoniul istoric joaca rolul principal in peisajul urban 
din centrul vechi al orasului. Ele sunt situate pe strada Lipscani §i strada Mihai Eminescu pe 
ambele par(i. In total sunt 81 de structuri, construite Tntre anii 1860-1938 Tn unul din 
urmatoarele stiluri: neo-gotic, neo-romanesc, modem, art nouveau, art deco §i renovari din 
diferite perioade. Majoritatea cladirilor au la parter un spajiu comercial, iar la etaj un spatiu 
reziden(ial.

Cladiri istorice se pot gasi si pe urmatoarele strazi: Poboran (3), Dinu Lipatti (18), 
Gradini(ei (6) §i Fratii Buzesti (15), toate construite Tntre anii 1780 si 1902. Din acest grup 
arhitectural se remarca urmatoarele cladiri: Liceul Radu Greceanu (1891), Primaria Slatina 
(1905), Sec(ia de Etnografie a muzeului jude(ului Olt, Casa Caracostea (1902), Casa 
Profesorilor (1899), §i vechiul sediu al Bancii Najionale a Romaniei din Slatina (1908).

In ciuda faptului ca Slatina este unul dintre putinele orase din Romania al caror centre 
istoric a fost conservat, conditia Tn care se afla aceste constructii nu este una prea buna. In
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general aceste case sunt dejinute de proprietari cu venituri mici (pensionari), care nu T§i permit 
restaurarea acestor construct.

Un obiectiv demn de mentionat este podul care traverseaza raul Olt, construit Tntre 
anii 1888-1891. Podul, construit de inginerul Davidescu, este primul pod de metal peste un 
rau din Romania. In plus fa(a de valoarea sa practica §i estetica, podul este una dintre primele 
Tncercari de a folosi fierul In arhitectura, idee lansata la Expozitia Mondiala de la Paris, din 
anul 1889.

Podul de peste Olt, Inceput de Bibescu §i desavar§it de Carol I
Tranzitat zilnic de mii de autoturisme care intra sau ies din Slatina, podul peste raul Olt 

are o poveste tumultoasa care se Tntinde pe durata a peste 100 de ani. Luata de mai multe ori 
de apele Tnvolburate ale Oltului, construc(ia care asigura legatura dintre Oltenia §i Muntenia 
este al doilea pod de fier din Romania, dupa cel peste Dunare de la Cemavoda. Important sa 
este data §i de faptul ca, de-a lungul anilor, la Slatina s-au Tntretaiat rutele comerciale ale 
comerjului intern §i international. De podul peste Olt de la Slatina se leaga numele unor 
oameni care au condus destinele acestei par(i a (arii: Bibescu, Cuza sau Carol I.

Monumentul „Ecaterina Teodoroiu” a fost construit Tn anul 1925 de catre Dumitru 
Mataoanu.

Ion Irimescu a creat Tn anul 1968 obeliscul „Slatina 600”, cu ocazia celebrarii a 600 de 
ani de la atestarea documentary a orasului Slatina.

Personalitafi

• Barbu Paris Mumuleanu (1794-1836), poet roman
• Petre S. Aurelian (1833-1909), academician, economist, agronom, om politic
• Constantin G. Dissescu (1854-1932), jurist, profesor de drept administrativ, ministru 

al justitiei
• Nicolae Buica (1855-1932), violonist, compozitor, dirijor, §ef de orchestra
• Dumitru Caracostea (1879-1964), academician, filolog, folclorist, delimit politic
• Ion Minulescu (1881-1944), poet, scriitor si jumalist; a copilarit la Slatina.
• Nicolae Truja (1949-2010), artist plastic, Directorul Centrului de Cultura Olt si al 

Palatului Copiilor Slatina.
• Pan M. Vizirescu (1903-2000), poet §i prozator
• Eugen Ionescu (1909-1994), scriitor, membru al Academiei Franceze
• Alice Botez (1914-1985), scriitoare
• Florin Mihailescu (n. 1937), critic literar
• Caius Traian Dragomir (n. 1939), politician, senator din partea FSN
• Felicia Filip (n. 1959), soprani!
• Amna (n. 1984), interprets de muzica pop
• Claudiu Niculescu - fotbalist
• Razvan Ra(- fotbalist
• Ionel Danciulescu - fotbalist
• Ionuj Lu(u - fotbalist
• Mihai Radu( - fotbalist
• Andrei Prepeli(a - fotbalist
• Iulian Filipescu - fotbalist
• Ovidiu Burca - fotbalist
• Andreas Calcan - fotbalist
• Romeo Stancu - fotbalist
• Adrian Ionescu - fotbalist
• Monica Niculescu —tenismena
• Andreea Dospina -tenis de masa
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• Mihaela Dospina- tenis de masa
• Adina Diaconu, proaspat medaliata cu aur la dublu in Africa de Sud la Campionatul 

Mondial pentru Juniori -tenis de masa
• Horia Coliba?anu (n. 4 ianuarie 1977, Timisoara,Romania) este un alpinist si medic 

stomatolog, primul roman care a ajuns pe varfurile K2 (8.611 m), Manaslu (8.163 
m), Dhaulagiri (8.167 m) §i Annapurna (8.091 m). A urmat cursurile scolii generate 
si ate liceului in Slatina, judepil Olt. A absolvit Facultatea de Stomatologie din 
Timisoara in 2001. Actualmente, lucreaza ca medic stomatolog. In 2005, alpinistului 
i-a fost oferit titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Slatina.

Cinematografe

Vechiul cinematograf Alutus de pe bulevardul Alexandru loan Cuza a fost renovat §i 
repus tn funcjiune in octombrie 2010, acesta fiind echipat cu tehnologia 3D. Lucrarile au 
inceput din anul 2009, primaria investind o suma mare pentru complexul cultural Eugen 
Ionescu. Complexul Cultural care poarta numele marelui dramaturg a devenit operational 
Tncepand cu luna noiembrie 2010. Acesta cuprinde doua sali de cinematograf cu tehnologie 
3D si o sala de teatru.

Prin nivelul fmisajelor,atat la interior cat §i la exterior s-a urmarit crearea unei imagini 
de marca a noului obiectiv care sa constituie o emblema pentru municipiul Slatina.

Lucrarile au fost finalizate in anul 2010 iar la sfar§itul lunii noiembrie Complexul 
cultural Eugen Ionescu a fost deschis oficial.

Pe spajiul verde din fa(a complexului cultural a fost amplasata o statuie care il 
reprezinta pe dramaturgul Eugen Ionescu.

Cinematograful Victoria
Construcjia edificata in anul 1993 pe strada Lipscani din centrul vechi al ora§ului, 

imobil monument istoric ce a gazduit unul din primele cinematografe ate Slatinei, a fost 
preluat in patrimoniul public al municipiului in toamna anului 2010.

Modemizarea §i punerea in func(iune a cinematografiilui, contribuie la cre§terea 
atractivita(ii culturale a zonei §i la revitalizarea acesteia.

Evenimente deosebite

La 24 ianuarie 2006 - 13 828 de oameni, purtand ecusoane speciale, au format pentru 
5 minute §i 40 de secunde pe bulevardul Alexandru loan Cuza din Slatina o hora, incercand sa 
doboare un record Guinness World Records, pentru cei mai multi oameni care danseaza in 
cere. Melodia interpretata a fost „Hora Unirii”, iar evenimentul s-a numit „EuRo - Hora 
Unirii”.

In premiera pentru Romania, varful Annapurna (8091 m) din Himalaya, al 10-lea din 
lume ca inahime, a fost cucerit de alpinistul Horia Colibasanu, intr-o expeditie sponsorizata 
de Primaria Municipiului Slatina.

Performanta inregistrata de tanarul sportiv, cetatean de onoare al Slatinei, a facut ca pe 
data de 27 aprilie 2010, drapelul municipiului sa fluture pe masivul Himalaya, in Nepal.

Pe 21 septembrie 2008, cunoscutul interpret Goran Bregovic a urcat pe scena 
Festivalului Muzicii la Slatina §i a sustinut un concert de exceptie alaturi de formatia sa, cu 
care a reu§it sa incante publicul numeros, domic sa-1 cunoasca pe cel care a cucerit inimile 
spectatorilor cu muzica din filmele “ Arizona Dreams”, “Underground”, “Vremea 
Tiganilor”,” Regina Margot”.

Goran Bregovic este cel de al treilea nume mondial care a venit la Slatina, dupa Toto 
Cutugno, in 2007 §i No Mercy in 2006.
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Slatina traie§te §i prin evenimentele de cultura §i de divertisment pe care le gazduie§te 
de-a lungul anului, incepand din ianuarie §i pana Tn decembrie cand au loc o serie de 
evenimente culturale §i sportive.

Programe §i proiecte culturale §i manifestari sportive

A. Proiecte culturale §i sportive
Denumire 
1. Gala Laurea{ilor

Perioada de desfa§urareAcliuni programate
• Gala premiere
• Spectacole

2. Slatina City Run • Concurs atletism
3. Concurs Interjudejean “Medicii de Maine

• Dezvoltarea relaiiilor de colaborare 
in domeniul educa^iei in sanatate

4. Zilele municipiului Slatina • Divertisment
5. Festivalul National al Copiilor ”Calu§ul Romanesc”

• Concurs dans popular
• Parada portului popular din toate zonele istorice 
ale Romaniei
• Spectacol in aer liber Mai — Iunie
• Competitii sportive in regim de campionat
pentru elevi April ie-Octombrie

Ianuarie
Mai

Apr i lie 
Iunie-Iulie

6. Campionat tenis de camp

7. Olimpiada §colara els. I-VIII

8. Slatina Street Food
9. „Slatina, Ora§ul copiilor”

10. Slatina Summer Film
11. ’’Disney Cup”

• Campionatul de Fotbal pentru copii
• Campionatul de Handbal pentru fete
• Competitii sportive §i educative 
pentru elevii claselor I - VIII
• Meciuri de fotbal in regim campionat pentru elevii 
din clasele I — VIII din municipiul Slatina
• Meciuri de handbal in regim campionat pentru elevele 
din clasele I — VIII din municipiul Slatina

Februarie -Decembrie
• Spectacole in aer liber Mai - Iunie
• Organizarea de concursuri educativ distractive
in aer liber cu prilejul Zilei Copilului 1 Iunie
• Proiec^ii film in aer liber Iunie-Septembrie
• Concurs de cultura generala intre elevii §colilor generale; 
premierea ca§tigStoriIor cu excursie la Disneyland (Franca)

Iunie - Septembrie
12. „Sarbatorile Toamnei”
13. a) „Primul meu ghiozdan” • Program de sustinere a invatamantului §colar pentru copii
inscri§i in clasa pregatitoare - oferire ghiozdan echipat cu rechizite §colare Septembrie
13. b) Festivalul „01tenii §i Restu’ Lumii”

• Concurs teatru comedie
• Stand up comedy
• Festival film - comedie / Spectacol folclor

Septembrie - Octombrie
13. c) Ziua Internationale a Persoanelor Varstnice

• Spectacol dedicat persoanelor de varsta Octombrie

13. Cupa Slatinei la Inot • Concurs de inot pe categorii de varsta Noiembrie
14. Zilele ’’Eugen Ionescu” • Concurs de create literara §i arte vizuale „Slatina. Acasa la 
Eugen Ionescu”, edi^ia a VUI-a activitate culturala extrajcolara, derulata pe douS sectiuni,
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care !§i propune dezvoltarea abilita{ilor de comunicare a tinerei generali prin transpunerea 
intr-o maniera artistica personala a operei marelui dramaturg slatinean Eugen Ionescu.

Noiembrie-Decembrie

15. Sarbatori de iama la Slatina
• Ziua Nationals a Romaniei
• Targul de Craciun
• Povestea lui „Mo§ Nicolae” — Orajelul copiilor
• Desaga lu’ „Mo§ Craciun” - program colinde
• spectacole §i tradijii de Craciun
• Organizare Revelion

Decembrie - Ianuarie
16.Activita(i Culturale - Centrul Cultural „Eugen Ionescu”

• Teatru (schimb cultural)
• Punerea Tn scena a unor piese de teatruxu invitaji, 
produced proprii, opera, opereta;
• Concurs de teatru Tntre §coli din Slatina
• Simpozioane

Ianuarie — Decembrie
17.Activity Culturale - Atelierul Intercultural ’’Victoria”

• Teatru (schimb cultural)
• Punerea in scena a unor piese de teatru: 
cu invitaji, produced proprii, opera, opereta;
• Concurs de teatru
• Simpozioane
• Campanii de educatie
• Proiec(ii de film
• Expozifii
• Cafenea interculturala

Ianuarie — Decembrie

B. Proiecte educative §i de informare publica
1. Proiect National „Mesajul meu Antidrog”, edijia a XVII -a

• 26 iunie - Ziua International de lupta impotriva traficului 
§i consumului ilicit de droguri
• Activity cultural-artistice care sa se constituie 
ca alternative sSnatoasa la consumul de droguri

Februarie - Septembrie
2. Prevenirea comportamentului antisocial

• Prevenirea criminalita(ii
• Prevenirea delincvenjei juvenile
• Alternative de petrecere a timpului liber

Iunie - Decembrie
3. „Acces la cultura” • Proiect cultural cu participarea persoanelor cu deficient de auz

Martie - Decembrie
4. „V.I.P. - Vigilent, informat, putemic” • Proiect privind prevenirea consumului de 

substance psihoactive §i reducerea cazurilor de absenteism sau abandon §colar, dar §i 
diminuarea altor manifestari anti§colare, cum ar fi consumul de droguri, tutun, alcool sau 
violenja.

Iunie - Septembrie

C. Acfiuni de sarbatorire a unor evenimente cu caracter national 
1. Ziua Unirii • Festivitate religioasa §i militara 24 Ianuarie
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2. Ziua Drapelului National
3. Ziua Imnului National
4. Ziua Nationals a Romaniei
5. Ziua Revolutiei

• Festivitate religioasa §i militara
• Festivitate religioasa §i militara
• Festivitate religioasa §i militara
• Festivitate religioasa §i militara

26 Iunie 
29 Iulie 

1 Decembrie 
22Decembrie

CAPITOLUL 16. INVATAMANTUL SI SPORTUL

PREZENTARE, INFORMA JIIGENERALE §IDE INTERES PUBLIC DIN
DOMENIUL EDUCAJIEI SI SPORTULUI

INVATAMANTUL
Reteaua §colara la nivelul municipiului Slatina este alcatuita din 31 de unitati de 

mvatamant de stat §i particulare structurate astfel:

A. Unitati de invafamant de stat:

• Unitati de mvatamant pre§colar (gradini{e) -8 cu personalitate juridica §i 12 unitati 
arondate

• Unitati de mvatamant primar si gimnazial (§coli gimnaziale) - 8 cu personalitate 
juridica

• Unitati de mvatamant liceal (colegii §i licee) - 7 cu personalitate juridica §i lunitate 
arondata

• Unitati de mvatamant postliceal - 1 cu personalitate juridica
• Centrul Jude Jean de Excelenja
• Palatul Copiilor „Adrian Baran”
• Clubul Sportiv §colar

B. Unitati de mvatamant particulare:
Unitati de mvatamant postliceal -2 cu personalitate juridica
Reteaua §colara acopera la nivelul municipiului Slatina mscrierea copiilor pentru 

mvatamantul pre§colar, primar, gimnazial, liceal §i postliceal. Filiera, profilul, specializarile, 
domeniile §i calificarile flind foarte diverse §i cuprinzand toate solicitarile. Reteaua scolara se 
modifies ca ?i denumire in urma actelor normative: O.M.E.C.T.S nr.6465/13 decembrie 2011; 
O.M.E.C.T.S.nr.3283/24 februarie 2012; O.M.E.N.nr.5461/12 noiembrie 2018.

Cifra de §colarizare acopera solicitarile venite din partea unitatilor care au fost 
discutate §i aprobate in Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social §i urmarejte 
dezvoltarea socio-economica §i a resursei umane calificate pentru angajarea pe platforma 
economica a municipiului.

La nivelul municipiului Slatina functioneazS §i CENTRUL JUDEJEAN DE 
EXCELENjA OLT, unitate la care desfa§oara activitati didactice o parte din profesorii 
unitatilor mai sus mentionate.

COLEGIUL NATIONAL „RADU GRECEANU”

Colegiul National „Radu Greceanu” este o institutie cunoscuta in judetul Olt, m tara §i 
dincolo de grani{ele tarii, ca o unitate de traditie, reprezentativa pentru mvatamantul 
romanesc, este, ceea ce se cheama in termeni de specialitate, un „brand”.

Traditia este cladita pe munca a zeci de generatii de elevi care, Tndrumati de profesorii 
ce au slujit acest laca§ de Tnvatatura, §i-au pus adanc amprenta asupra personalitatii lor. 
Traditia nu Tnseamna pentru C.N.R.G. Incremenire m mentalitati §i metode de lucru tnvechite, 
ci cultivarea perpetua a valorilor consacrate §i care au facut sa se vorbeasca de „Spiritul
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Liceului Radu Greceanu”. Asemenea valori sunt rigoarea §tiin(ific3, disciplina, seriozitatea, 
cultul lucrului bine facut §i exigen(a.

Colegiul poarta numele „Radu Greceanu”
Radu Greceanu (n. cca. 1655/1660- d. ante 9 iulie 1725) a fost un cronicar muntean ce 

cunojtea profund limba §i cultura greacS, autor al cronicii „Via(a lui Constantin 
Brancoveanu” din anul 1711 §i al manuscrisului „Letopise(ul de la descSlecarea cea dintaiu a 
romanilor §i a§ezarea lor !n Jar a RomaneascS” care din pScate s-a pierdut.

S-a ocupat timp de peste un deceniu de traducerea §i tiparirea unor Iucrari de cult, 
acjiune ini|iat3 de domnitorul §erban Cantacuzino, al carui program politic urmarea intSrirea 
ortodoxismului in zona Balcanilor drept armS Tmpotriva turcilor.

in 1693, Radu Greceanu devine cronicarul oficial al domniei lui Constatin 
Brancoveanu, calitate pSstratS pana la sfar§itul tragic al domnitorului in 1714. Portrivit 
cercetStoarei Aurora Ilie§, este plauzibila ipoteza surghiunului lui Radu Greceanu in Asia 
Mica drept consecinja a fidelita{ii sale fa(S de domnitor. Logofatul Radu Greceanu, impreunS 
cu fratele sau, logofatul §erban Greceanu, au luat parte, alaturi de stolnicul Constantin 
Cantacuzino §i cu sprijinul arhiereului Ghermano de Nyssa (directorul Academiei grece§ti din 
Constantinopol) §i al lui Sevastos Kymenites (directorul §colii grece§ti din Bucure§ti) la 
traducerea Bibliei de la Bucure§ti - prima edijie integrals in limba romanS a textului Sfintei 
Scripturi. Cartea a fost tradusa dupS textul Septuagintei §i a aparut la 1688.

In 1884, prin st3ruin(a unui grup de boieri lumina{i din partea locului, intre care se 
deta§eaz3 familia Protopopescu (Tache Protopopescu, fratele mai mic al omului politic Nae 
Protopopescu, avand rolul esen(ial), se infiin(eaz3 „Gimnaziul Real” din Slatina al carui 
continuator direct este astSzi Colegiul National „Radu Greceanu”.

AceastS institu(ie gimnaziala aparea intr-un moment in care pe harta Regatului 
Romaniei nu erau decat 6 gimnazii reale §i 12 gimnazii umaniste, iar in Slatina funcjionau 2 
§coli de baie(i, 2 §coli de fete §i §coala Practica de Agricultura de la Strehare(i, infiintata in 
1883.^

in 1914 Gimnaziul Real din Slatina a devenit Liceul Real - Uman Slatina, conceput ca 
o §coala superioara celor publice.

Construc(ia ansamblului liceal „Radu Greceanu” - a§a cum se infa(i§eaza azi - s-a 
desfa§urat (cu pauze normale de non-construc(ie) pe o duratS de 90 de ani: 1889 - punerea 
pietrei de temelie pentru Gimnaziul Real, 1979 - darea in folosin(a a ultimului din cele patru 
impunatoare imobile ale liceului.

Construc(ia gimnaziului a inceput in luna august a anului 1889 §i s-a incheiat in toamna 
anului 1891, realizandu-se cladirea centrals cu latura din fa(3 etajatS, cele douS aripi fSrS etaj 
§i farS cele douS incSperi (dreapta - stanga) ce i s-au alSturat mul(i ani mai tarziu. In aceastS 
primS etapS de construc(ie se realizeazS §i imobilul cu sala de sport §i sSli de clasS la etaj 
(clSdire oarecum solitarS pe care elevii anilor '60 - '70, considerandu-se ni§te „locatari”, au 
asociat-o cu o inchisoare, numind-o... Bastilia, nume folosit §i astSzi de toatS §coala). Aceasta 
este infrastructure gimnaziului real din Slatina la na$terea sa ca institute §colarS.

Sub supravegherea strictS a lucrSrilor de cStre directorul Traian Biju, se realizeazS 
supraetajarea aripii drepte - est (1923 - 1925), a aripii stangi - vest (1925 - 1926) §i totodatS in 
vara anului 1925 se reconstruie§te, intr-o variants confortabilS, scare centrals pentru accesul 
profesorilor la etaj (a$a cum o avem §i azi). Toate acestea constituie a doua etapS in realizarea 
infrastructurii Liceului „Radu Greceanu”. DupS ridicarea etajelor pe cele doua aripi ale 
clSdirii centrale, se construiesc pe exteriorul ei 53 de contrafor{i de siguran(3 a cSror 
masivitate confers construcjiei o identitate arhitectonicS unicS in aceastS parte a Munteniei §i 
Olteniei.

In istoria infrastructurii liceului urmeazS apoi alte douS momente de relevanJS 
importantS: mai intai, reconstruc(ia din temelie a amfiteatrului §i apoi ridicarea celui de-al 
treilea imobil, care s-a numit, dupS destinajia sa directs, cateva decenii la rand, intematul 
liceului (bucStSrie, cSmSri, pivni(3, dormitoare, infirmerie, sufragerii, §i spSlStorie). 
Construc(ia acestor douS obiective marcheazS cea de-a treia etapS infrastructuralS, desp3r(it3
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de cea anterioara de o pauza de numai 7 ani. Directorul (pentru pu(in timp) Toma Vasilescu 
declan$eaza In anul 1933 ridicarea din temelii, cu dimensiuni amplificate, a amfiteatrului 
(distrus in timpul ocuparii de catre §coala de meserii): 400 de locuri, parter §i balcon, scena 
spa(ioasa, fosa pentru orchestra, culise in dreapta §i in stanga scenei. Este amfiteatrul a§a cum 
il avem §i azi, dupa 70 de ani: o realizare oportuna care venea s3 intampine §i sa gazduiasca 
aniversarea celor 50 de ani de la inflinjarea institu(iei (1934). Piatra fundamentals a 
intematului se pune la 5 august 1937. In vara anului urmStor, intematul era ridicat. In holul de 
la intrare se inscrie in mozaic „A1. Iliescu” - 1937. Era o fireascS indatorire morals, care 
amintea cel pu(in faptul (dacS nu mai mult) ca primul intemat al Liceului „Radu Greceanu”, 
cel din strada Obrocari, s-a datorat exclusiv acestui nume. Capacitatea de cuprindere - 120 de 
locuri.

In anul §colar 1958 - 1959, popula(ia §colara a Liceului „Radu Greceanu” atinge un 
procent spectaculos de cre§tere, ca rezultat al fuziunii sale cu liceul de fete (singurul liceu de 
fete din Slatina, azi §coala Generals Nr. 1). Acesta este momentul cand se realizeazS mixtarea 
la nivelul intregii (Sri (baie(i §i fete in acelaji liceu) - pentru prima data - in istoria 
invajamantului liceal romanesc. NumSrul total al elevilor interni in anii '60 - '70 a fost de 300 
- 400, uneori depa§indu-se aceasta cifra. Aceste imprejurari au condus la ideea construcjiei 
unui al doilea internat care - de data aceasta - sa fie destinat exclusiv pentru dormitoare §i sa 
aiba cea mai mare capacitate posibila. Lucrarile la acest al patrulea imobil §i ultim din ceea ce 
constituie in accep(ia globala - Liceul „Radu Greceanu”, incep in 1975 cu a§ezarea funda(iei, 
in spa(iul liber, paralel cu aripa dreapta (est) a cladirii centrale, iar In februarie 1979, 
construc(ia este incheiata §i astfel liceul dispunea acum de-un al doilea internat - parter plus 
trei etaje, cu dormitoare pentru 104 elevi (etajul I) §i pentru 200 de elevi (etajele II §i III), 
adica in total 304 locuri. Incepand cu 1 septembrie 1998 institufia de invatamant a primit 
titulatura de ColegiulNational „Radu Greceanu”, Slatina.

Istoricul scolii in imagini, documente de recunoastere, atestate ale absolvent lor, 
membrii ai Academiei Romane, fotografii ale colectivelor, expozitie de manuale vechi, 
anuare, se regasesc pe holul de la intrare in scoala.

De asemenea, la intrare §i pe holurile §colii se afla Galeria elevilor care fac cinste §colii, 
remarca(i la olimpiadele §i concursurile scolare, Galeria profesorilor §i absolven(ilor care au 
contribuit la prestigiul §colii, Cartea de onoare a §colii, unde invitafi §i absolvent au scris §i 
scriu despre impresiile lasate de §coala §i despre rolul §colii in devenire lor.

Colegiul National „RADU GRECEANU” ofera §ansa tuturor elevilor de a avea acces la 
educate de calitate, urmSrind sS. aiba absolvent nu numai bine informaji, ci §i tineri ce se vor 
putea adapta u§or la solicitarile sociale, cu un sistem de gandire bine conturat. Dezvoltarea 
personala a fiecarui individ trece prin educate §i cultura.

COLEGIUL NATIONAL „ION MINULESCU”

In anul 1963 s-a infiin(at §coala Medie nr.2, denumita ulterior Liceul de CulturS 
Generala nr.2.Prima promote a liceului a sus(inut examenul de absolvire (actualul examen de 
bacalaureat) in anul 1969 ;

In urma Hotararii Consiliului de Stat, din data de 11 mai 1972 Liceul nr.2 Slatina devine 
Liceul de Cultura Generala §i va purta numele poetului §i prozatorului roman, „Ion 
Minulescu”;

Ion Minulescu (n. 6 ianuarie 1881, Bucure§ti - d. 11 aprilie 1944, Bucure§ti) a fost 
un poet §i prozator roman, reprezentant important al simbolismului romanesc. Ion Minulescu 
este numit director general al artelor in 1922.

Nascut la Bucure§ti, a copilarit la Slatina, de unde este originara mama sa. A urmat 
§coala primara §i gimnaziul la Pite§ti.

In 1897, sub pseudonimul (I. M.) Nirvan apar primele productii poetice ale lui Ion 
Minulescu, atunci inca elev la Pite§ti, in revista „Povestea vorbei". In 1898, sub semnatura I. 
Minulescu-Nirvan, tanarul poet publica in ^oaia pentru toti”, doi ani mai tarziu poetul
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pleaca la Paris pentru a studia dreptul. Poetii francezi ii schimbS insS dorin^ele §i, captivat de 
scrierile acestora, uitS de studiile sale juridice. DupS numai 4 ani se Tntoarce in Jara, unde 
compune poezie §i prozS.

Director general al artelor in Ministerul de culte si arte, a condus publicatiile 
simboliste ,Jievista celorlati” §i Jnsula”. A debutat cu versuri in revista ,J>ovestirea vorbii”. 
S-a format sub influenta succesiva a lui Duiliu Zamfirescu, Alexandru Macedonski, §tefan 
Petica si a simboli§tilor francezi §i belgieni. A mai scris proza, piese de teatru §i cronici 
dramatice.

In perioada 1980-1989 liceul a purtat numele de -Liceul de MatematicS - FizicS „Ion 
Minulescu”;

In anul 1999 Liceul „Ion Minulescu” a dobandit statutul de colegiu national §i actuala 
denumire;

28 de profesori din actualul corp didactic al Colegiului National „Ion Minulescu” au 
fost elevi ai liceului;

incepand cu anul 2010, in cadrul manifestatiilor organizate pe 11 mai - ziua liceului, la 
Colegiul National „Ion Minulescu” se desfa§oara o Sesiune de referate si comunicSri 
§tiintifice ale elevilor;

La Colegiul National „Ion Minulescu” s-au desfa§urat doua olimpiade nationale de 
fizica (1980 §i 1996), olimpiada nationals de chimie (1997) §i olimpiada nationals de 
informatics (1995) ;

Colegiul National „Ion Minulescu” este gazda traditionalS (in anii 1986, 1993, 1999, 
2004 §i 2009) a Concursului de MatematicS Gheorghe Jiteica, care este organizat de 
Facultatea de MatematicS §i Informatics a UniversitStii din Craiova §i care se desfa§oar5 
anual, prin rotate, in cele cinci judete ale Olteniei: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt §i Valcea ; 
Singura olimpiadS nationals de matematicS organizatS de judetul Olt s-a desfa§urat la 
Colegiul National „Ion Minulescu”, in anul 2009 ;

Din anul 2004, Colegiul National „Ion Minulescu” a organizat pentru o bunS perioadS 
Concursul de MatematicS „Nicolae Coculescu”. La acest concurs au participat in fiecare an 
peste 500 de elevi, iar calibrul subiectelor, al participantilor §i al invitatilor - membri ai 
Comisiei Nationale a Olimpiadei de MatematicS - au facut ca acest concurs sS devinS, din 
anul 2009, concurs national inscris in calendarul Ministerului Educatiei;

In ultimii ani §colari Colegiul National „Ion Minulescu” a fost gazda a cinci olimpiade 
nationale - limba englezS (2008), matematicS pentru claselele V - VI (2009), informatics 
pentru gimnaziu (2010), limba rromani (2010) §i religie (2013) ;

Colegiul National „Ion Minulescu” a ca§tigat Olimpiada Liceelor, editiile 2008, 2010, 
2012, 2013, clasandu-se pe podium in fiecare din celelalte editii;

In anul 2016, alSturi de Societatea de §tiinte Matematice din Romania §i ISJ Olt, a fost 
organizatS Balcaniada de MatematicS pentru Juniori in Slatina, la care au participat echipaje 
de elevi din 19 {Sri; o bunS parte din Comitetul Local de Organizare (Invigilators, Guides, 
Organizers), insemnand aproximativ 60 - 70% din resursa umanS necesarS organizSrii, a 
provenit de la Colegiul National Ion Minulescu;

Din anul 2009, Colegiul National „Ion Minulescu” detine, certificatul de „§coalS 
Europeans”, reobtinut in anul 2014, care este atribuit de Ministerul Educatiei ca semn al 
recunoajterii contributiei §colilor romane§ti la sprijinirea eforturilor de integrare in Uniunea 
Europeans.

Recent, in cadrul Colegiului National „Ion Minulescu” a fost dat in folosintS corpul B 
cu 12 salt de clasS pentru gimnaziu;

Noul corp D urmeazS sS fie dat in folosintS in curand; acesta va include 15 sSli de clasS, 
4 laboratoare de informatics, dar §i o salS de recreere pentru clasele pregStitoare, la parter.

Baza materials a §colii include §i un teren de sport modem, cu gazon artificial §i 
noctumS.
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S-a acordat permanent atenpe reabilitarii corpului A, toate salile fiind dotate cu table 
interactive, videoproiectoare, laptopuri §i mobilier nou.

Spatiul exterior a fost reorganizat, s-au construit alei de acces, s-au pus banci si mese 
pentru public §i elevii §colii; de asemenea, s-au amenajat cele doua gradini interioare ale 
§colii.

Timpul scurs a confirmat faptul ca CNIM, prin profesorii si elevii sai, si-a schimbat 
numele Tn renume, a§a cum o facuse §i cel care-1 purtase.

Rezultatele eforturilor depuse de cadrele didactice pentru continua perfectionare 
metodico - didactice si ale constinciozitapi indeplinirii indatoririlor lor profesionale, 
implicarea si seriozitatea elevilor, sprijinul parinplor §i al intregii comunitati au determinat, an 
de an, o crestere din punct de vedere calitativ a nivelului de Tnvatatura al elevilor, concretizat 
Tn numeral mare de absolvent reusiti in TnvatamantuI superior si de reprezentanp la fazele 
nationale si chiar intemationale ale olimpiadelor scolare.

Aproape Tn toate segmentele viepi noastre pot fi Tntalni(i oameni valoro§i, formati Tn 
cadrul Colegiului National Ion Minulescu din Slatina. Colegiul pregate§te elevi Tn filiera 
teoretica, profilul real si uman, respectiv specializarile matematica-informatica, §tiifele naturii 
§i filologie.

LICEUL TEORETIC „NICOLAE TITULESCU”

Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” este o unitate de Tnvatamant reprezentativa pentru 
judetul Olt, cu un specific aparte si unice prin profilele si specializarile obtinute de elevii 
care-i frecventeaza cursurile. De pe bancile acestei §coli au plecat Tn toate §colile §i gradinifele 
din judet si din tara cadre didactice, educatoare si Tnvatatori, cu o pregatire pedagogica 
deosebita, cu vocatie pentru meseria aleasa, dar si cu grija pentru pregatirea generala si de 
specialitate a absolventilor Tn acord cu nevoia societapi deschise Tn care traim.

De-a lungul istoriei de aproape 100 de ani a Tnvatamantului pedagogic din judetul Olt au 
fost pregatite sute de cadre didactice care, la randul lor, au instruit si educat zeci de mii de 
prescolari si elevi care au achizitionat competente deosebite Tn functie de specializarile 
absolvite, care le-au permis integrarea optima Tn viata socio-profesionala.

„In ziua de 9 noiembrie 1919, Tn prezenfa notabilitafilor ora§ului este inaugurate la 
Slatina, §coala Normala de Baiefi, cu intemat Tn localul din strada Obrocari, nr. 76, o donate 
testamentara a boierului Ion Iliescu”.

In cererea cu nr. 53/07.11.1919 se solicita ”sa se faca racordul luminei electrice la 
localul intematului din strada Obrocari, deoarece urmeaza deschiderea Scolii Normale.”

In conformitate cu ordinul Ministrului Cultelor, cursurile Tncep la 10 noiembrie 1919, 
elevii normali§ti urmand sa faca practica agricola la §coala de Agriculture Streharep - Olt.

Dupe numai 6 ani Scoala Normale din Slatina a avut deja absoventi dupe cum rezulte 
din anuarul judepilui Olt din anul 1925. La pagina 95 este mentionat faptul ce ”La §coala 
Normale ’’Preda Buzescu” au finalizat cursurile deja 72 de absolventi cari au ocupat locuri Tn 
Tnvetemantul primar rural din judetul nostru si din judejele Tnvecinate.”

Din acelasi document, la aceeasi pagine, aflem ce „la 1 septembrie 1923 §i Tn anul 
scolar 1923-1924 scoala a functionat numai cu o clase avand 32 de bursiere si 18 absolvente, 
iar cursurile s-au tinut Tn localul scoalei de fete, iar intematul a functionat Tn casele Zahalca”.

§coala Normale a functionat cu numele de Preda Buzescu pane Tn 1932. Din 
documentele aflate la Arhivele Statului rezulte ce pregetirea educatoarelor si a Tnvetetorilor a 
fost asigurate Tn perioadele 1948-1956 si 1968-1982 de Liceul Pedagogic Slatina.

Dupe 1989, Tn conditiile promoverii valorilor democratice Tn tara noastre, moment Tn 
care judetele au dobandit mai multe autonomie locale, Tn temeiul Hoterarii CPUN nr. 
12/1990, prin Dispozitia nr. 45 a ISJ Olt, se Tnfiinteaze profilul pedagogic Tn cadrul Liceului 
Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina.

Prin Ordinul Ministerului Invetemantului nr. 4413 din 7 iulie 1995, unitatea de 
Tnvetemant Tsi schimbe numele Tn - Scoala Normale „Nicolae Titulescu”;
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Nicolae Titulescu s-a nSscut la 4 martie 1882, la Craiova, a fost diplomat, jurist, 
profesor universitar §i om politic roman, in repetate randuri ministru al afacerilor strSine, 
ministru plenipotentiar, fost pre§edinte al Ligii NatiuniIor§i membru titular (din 1935) 
al Academiei Romane.

Prin Ordinul 3291/16.02.1998, unitatea de invStimant i§i schimbS denumirea in -Liceul 
Pedagogic „Nicolae Titulescu”, prin OMEN nr. 4565/19.09.2000 in Colegiul National 
Vocational „Nicolae Titulescu”, iar prin OMEN n.4502/27.08.2018 in Liceul Teoretic 
„Nicolae Titulescu” .

Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” este una din cele mai mari unitati de invatamant din 
judet, cu 1701elevi, care a functionat in anul scolar 2019-2020 cu un numar de 55 de clase de 
invatamant primar (15 clase), gimnazial (11 clase), liceal (29 clase) §i §coala de muzicS cu 
program suplimentar cu 14 grupe de elevi.

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE S. AURELIAN”

in Slatina, invStSmantul economic a aparut inca din anul 1901 cand, la §coala 
„Iona§cu”, s-a infiintat o clasa de comert- in perioada 1979 - 1997 clase cu profil economic 
au functionat in cadrul Liceului „Radu Greceanu”.

La 15 iunie 1997, prin ordinul MEN nr.3659, s-a infiintat Grupul §colar Economic 
Administrativ Slatina care a preluat aceste clase de la Liceul „Radu Greceanu”.

in septembrie 1998, prin asocierea Grupului §colar Economic Administrativ cu Grupul 
§colar Industrie U§oara, a rezultat Grupul §coIar Economic Administrativ §i PrestSri Servicii.

In 19 septembrie 2000, ca §i unitate reprezentativa pentru invatamantul judejean §i 
national, Grupul §colar Economic Administrativ §i Prestari Servicii a devenit Colegiul 
Economic „Petre S. Aurelian.”

Petre S. Aurelian s-a nascut pe 13 decembrie 1833 la Slatina. A fost o personalitate 
marcantS a spiritualit&tii romane^ti, remarcandu-se ca economist, agronom, om politic roman, 
membru titular din 1871 al Academiei Romane §i presedinte al acesteia intre anii 1901 - 1904. 
Petre S. Aurelian a fost, de asemenea, prim-ministru al Romaniei in perioada 2 decembrie 
1896- 12aprilie 1897.

Incepand cu anul §colar 2017-2018 Colegiul Economic a fuzionat cu Colegiul National 
Agricol Carol I, creind o traditie a invitSmantului economic, fiind singura unitate §colarS cu 
acest profil din judet- In prezent, domeniul prioritar al formSrii profesionale din §coalS este 
domeniul-Servicii.

in cadrul liceului sunt §colarizati in medie 1445 de elevi din municipiul Slatina §i din 
zoneloe limitrofe in urmatoarele domenii: economic, turism §i alimentatie, comert, estetica §i 
igiena corpului omenesc, textile -pielarie, mecanica, resurse naturale §i protectia mediului.

§coala dispune de o baza materials care asigura conditii optime pentru desfa§urarea 
procesului instructiv-educativ: 34 sali de clasa, 3 ateliere,3 laboratoare de informatica, cabinet 
firme de exercitiu, cabinet estetica, laborator alimentatie, laboratoare de fizica, biologie, 
chimie, limbi strSine, cabinet multimedia. De asemenea, beneficiazS de o sala de sport 
modemizata, o biblioteca cu peste 30000 de volume.

Prin calificarile profesionale oferite, Liceul Tehnologic „P.S.Aurelian” raspunde prompt 
cererii de munca existente pe piata, oferta educationala fiind gandita strategic, in fiinctie de 
dinamica §i structura piefei muncii din regiune.

Astfel, serviciile de educate oferite de Liceul Tehnologic „ P.S.Aurelian” se bazeaza pe 
un sistem flexibil de pregatire ce permite adaptarea la nevoile de formare profesionala, 
identificate pe baza analizei piefei muncii, contribuind la reducerea §omajuIui §i la facilitarea 
dezvoltarii personale policalificate. Exists solicitSri de personal calificat in domeniul 
gastronomiei $i al protecfiei plantelor pe piafa muncii atat la nivel local, regional §i national.
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LICEUL TEHNLOGIC „ALEXE MARIN”

Dezvoltarea industriei constructoare de ma§ini in Slatina anilor 70 a impus extinderea 
Tnva(amatului tehnic profesional Tn domeniul mecanic §i electric la nivelul ora§ului.

in 1978 apar primele clase de §coala profesionala cu profll mecanic care au func(ionat 
initial Tn cladirea Liceului Industrial de Construcjii din str. Dragane§ti, nr. 25.

In anul 1979, prin Ordinul Nr. 102/1 august 1979 al Ministerului Industriei 
Construcjiilor de Ma§ini, a luat fiin(a pe langa Intreprinderea de Piese Turnate din Aluminiu 
§i Pistoane Auto, S.C. ALTUR S.A. de azi, §coala Profesionala nr. 2 IPTAPA cu un numar de 
12 clase profil mecanic §i metalurgic de §coala profesionala, 4 clase de liceu profll mecanic 
- treapta I-a.

§coala §i-a Tnceput activitatea la 1 septembrie 1979 Tn localul §coIii Generale nr. 4 
Slatina, aflat pe strada Pite§ti, nr. 165.

in 1982, prin Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania Nr. 220/15 
iunie 1982, a fost inflinfat Liceul Industrial nr. 3, Slatina, care preia clasele terminate ale 
Liceului Pedagogic Slatina, acesta din urma fiind desflinfat.

Conform punctului 2 al Ordinului 109/1982 al M.I.C.M., Liceul Industrial nr.3 preia §i 
clasele §colii profesionale nr. 2 IPTAPA, cheltuielile cu §coala profesionala fiind suportate 
de catre I.P.T.A.P.A. §i I.U.A. (Intreprinderea de Utilaj Alimentar) Slatina, pentru care liceul 
pregate§te cadre prin §coala profesionala.

in septembrie 1983, liceul §i-a mutat sediul Tn actuala cladire din strada Cirea§ov, 
nr. 10.

in perioada 1982-1990 liceul a cunoscut o diversificare a formelor de Tnvajamant: liceu 
curs de zi §i serai, §coala profesionala, §coala de mai§tri, §coala postliceala, dar §i a 
specializarilor Tn domeniul mecanic §i electric, ceea ce a condus la cre§terea numarului de 
elevi §i al cadrelor didactice: profesori, ingineri §i mai§tri instructori.

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvemului Romaniei nr. 521/1990 privind 
organizarea §i func(ionarea Tnva(amantului Tn Romania §i Tn temeiul Hotararii CPUN nr. 
12/1990, prin Dispozi(ia Nr. 34/12.06.1991, Inspectoratul §colar Judefean Olt dispune 
Tnfiinfarea Grupului §colar Industrial de Construcjii de Ma§ini, Slatina, Tncepand cu anul 
§colar 1990/1991.

in perioada 2001-2006 §coala beneficiaza de fonduri prin Programul PHARE TVET 
2001 - Coeziune Economica §i Sociala prin care s-au reabilitat atelierele §coala §i cladirea 
principala §i s-au dotat cu echipamente laboratoarele §i atelierele.

in 2005 prin Ordinul 4368/21.06.2005, Ministerul Educajiei §i Cercetarii a aprobat 
schimbarea denumirii Grupului §colar Industrial Construc(ii de Ma§ini Tn Colegiul Tehnic 
„Alexe Marin”.

Alexe Marin s-a nascut Tn 1814 la Craiova, a urmat clasele primare la Slatina ca 
elev al lui Gheorghe Ardeleanu, tatal episcopului Aurelian. In contextul lipsei de cadre 
didactice, slatineanul Alexe Marin a fost numit Tn 1826, la doar 12 ani, datorita rezultatelor 
bune la Tnvafatura, „profesor ajutator” la §coala Iona§cu din ora§, unde fusese elev si unde a 
predat pana Tn 1832. A fost apoi profesor la „clasele Tncepatoare” la Colegiul National din 
Craiova (1832-1834) §i la Colegiul Sf. Sava din Bucure§ti (1834-1846), urmand Tn paralel 
cursurile din ciclul superior al acestui Colegiu. intre 1846-1850 a studiat la Paris, la 
Facultatea de §tiin|e, cu o bursa oferita de Eforia §coalelor. Dupa 1850, a condus un timp 
laboratorul de flzica §i chimie al Colegiului Sf. Sava, a predat la mai multe §coli superioare 
din Bucure§ti (§coala de Chirurgie, §coala de Farmacie, § coala de Agricultural iar Tn 1868 a 
fost numit profesor de chimie, cel dintai, la Facultatea de Stiin(e din cadrul Universita(ii 
Bucure§ti. S-a retras din activitatea didactica Tn 1893. A fost autor al mai multor manuale 
scolare (matematica, fizica, stiinfe naturale). A realizat proiectul primei rafinarii de petrol din 
Romania (Ploiesti, 1857) §i pe cel privind iluminatul public al capitalei, pentru care se utiliza 
combustibil produs la Ploiesti.
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Conform Hotararii Nr. 28/03.02.2015 a Consiliul Local al Municipiului Slatina, in 
anul §colar 2015-2016, §coala se regaseste in Refeaua unitajilor de invatamant preuniversitar 
de stat §i particular cu personalitate juridica, sub denumirea de Colegiul Tehnic "Alexe 
Marin", cu sediul in str. Cirea§ov nr. 10, Slatina, devenind astfel colegiul tehnic cu cea mai 
variata oferta educafionala de calificare din domeniile: electronica §i automatizari, electric, 
mecanic, construe^, instalajii §i lucrari publice. Rezultatele deosebite objinute prin stradania 
§i seriozitatea cadrelor didactice §i a elevilor a impus §coala in invatamantul oltean ca o §coala 
in care se invaja carte §i meserie.

Liceul Tehnologic “Alexe Marin” Slatina a functionat in anul scolar 2019 -2020 cu un 
numar de 38 de clase, in doua schimburi §i cu un numar total de 1023 elevi.

Absolven^ii §colii se regasesc ca muncitori, mai§tri, tehnicieni §i ingineri pe platforma 
industriala a jude^ului §i in |ara dar §i ca profesori, avoca^i, judecatori, politi§ti, jandarmi, 
oameni de afaceri.

LICEUL TEHNLOGIC METALURGIC

Misiunea scolii este aceea de a oferi locuitorilor din municipiul Slatina si imprejurimi, 
oportunitati de educatie §i instruirea accesibila in domeniile mecanic, transporturi, electric, 
electronica si automatizari, electromecanic, chimie industriala, informatica si protectia 
mediului sprijinind in acela§i timp si dezvoltarea carierei, sporirea calitatii vie^ii §i 
prosperitate economica.

In contextul in care in anul 1963 functionau in orasul Slatina doua licee teoretice si 
patru scoli generale, se infiinteaza prin Ordinul 1949/1963 al Ministrului Industriei Petrolului 
§i Chimiei Scoala Profesionala petrol - Chimie pe langa Uzina de Aluminiu care atunci era in 
constructie.

in anul 1971 §coala profesionala va trece in subordinea Ministerului Industriei 
Metalurgice, fiind inclusa in Grupul §colar pentru Industria Neferoaselor infiintat la Slatina 
prin Ordinul ministrului invajamantului numarul 4429 din 9 iunie 1971, la clasele de §coala 
profesionala adaugandu-se §coala postliceala si scoala de maistri.

Tot in 1971, la 3 septembrie, se infiinteaza prin Ordinul ministrului invatamantului nr. 
4118 Liceul Industrial Metalurgic care in anul scolar 1971/1972 neavand decat doua clase, va 
funciiona in cadrul Grupului §colar pentru Industria Metalelor Neferoase.

Anul 1971 se poate spune ca a fost unul de gra|ie pentru §coala, in acel an fiind 
construit si noul sediu din str. Ecaterina Teodoroiu, unde se putea admira o cladire modema si 
impunatoare cu parter §i doua etaje incadrata de o parte de atelierele §colii, de cealalta de doua 
camine aspectuoase, iar in fata cu un mic parculet cu multi pomi §i ronduri de flori frumos 
amenajate.

In anul 1974 este construit corpul B de cladire, sala de sport ?i sunt extinse atelierele 
§colare §i cantina.

Anul 1974 este §i anul trecerii la invatamantul in trepte:
1. Treapta I, clasele a IX-a §i a X-a;(obligatorie)in care elevii se pregatesc in profil;
2. Treapta II - a, clasele a Xl-a, in care fiecarui profil ii corespundea o meserie sau mai

multe.
Dupa 30 de ani de cautari §i reforme, regasim astazi o structura asemanatoare in 

invatamantul romanesc. Elevii care nu sustineau examen de treapta se puteau califica prin 
cursurile scolii profesionale, precum §i prin cele de calificare la locul de munca.

La 12 iulie 1977, prin Decretul prezidential numarul 191, §coala i§i schimba numele in 
Liceul Industrial Numarul 1 Slatina. Dubla subordonare fata de Ministerul Invatamantului §i 
fata de Centrala Industriei pentru Metale Neferoase a fost benefica pentru dezvoltarea §colii, 
aceasta beneficiind de investitii peste media timpului. Spre exemplu in anul 1977, au fost 
investifi in dotarea laboratoarelor de 420.540 de lei, in conditiile in care sala de sport 
construita cu 3 ani inainte costase 840.500 de lei.
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Tradijia bunei colaborSri cu Tntreprinderile slStinene §i Tn special cu Uzina de Aluminiu 
(astSzi SC ALRO SA) continua si acum, dupa cum se vede mai departe.

Dupa Revolutie, §coala T§i schimbS din nou numele, astfel meat prin Dispozijia 
34/02.06.1991 a Inspectoratului General al ISJ Olt, dispozitie emisS Tn baza HotSrarii 
C.P.U.N. nr. 12/1990 se va numi Grup §colar Industrial Metalurgic Tncepand cu anul scolar 
1990/1991 .In anul 2007, prin Ordinul Ministrului Educajiei, CercetSrii si Tineretului 
nr. 1719/06.08.2007 prime§te denumirea de Colegiul Tehnic Metalurgic.

Ultima schimbare de titulatura are loc Tn anul 2018, cand prin Ordinul Ministrului 
Educajiei Najionale nr.4498/27.08.2018 prime§te denumirea de Liceul Tehnologic 
Metalurgic.

Azi, LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC, se poate lSuda cu o foarte buna baza 
materials, motiv pentru care a fost gazda a douS olimpiade nationale. In anul 2017, s-a 
desfasurat Olimpiada Nationals de Chimie Petru Potti, iar Tn anul 2019 Olimpiada Nationals 
de MecanicS §i Concursul National pentru TnvStSmant profesional - mecanic auto.

DupS cum spune §i titulatura §colii, profilul liceului este tehnic, §colarizand elevi pentru 
urmStoarele calificSri:

LICEU CURS DE ZI §1 SERAL 
Domeniul electronics, automatizSri:

• Tehnician operator tehnicS de calcul
• Tehnician Tn automatizSri 

Domeniul electric
• Tehnician Tn instalatii electrice

• Tehnician electrotehnist 
Domeniul mecanicS

• Tehnician mecanic pentru Tntretinere si reparatii
• Tehnician mecatronist
• Tehnician prelucrSri la cald
• Tehnician proiectant CAD
• Tehnician transporturi 

Domeniul chimie industrials
• Tehnician chimie industrials
• Tehnician chimist de laborator 

Domeniul protec|ia mediului
• Tehnician ecolog §i proteejia calitS^ii mediului 

§COALA PROFESIONALA
• Mecanic auto
• Operator la ma§ini cu comandS numericS
• Metalurgist neferoase
• Mecanic utilaje §i instalatii Tn industrie
• Electrician exploatarejoasStensiune
• Operator fabricarea §i prelucrarea polimerilor 

§COALA POSTLICEALA
• Analist programator
• Tehnician echipamente de calcul
• Tehnician chimist
• Tehnician electroenergetician
• Tehnician operator ma§ini cu comandS numericS
• Tehnician transporturi auto interne §i interna^ionale
• Tehnician proiectant Tn construcjia de ma§ini 

§COALA DE MAI§TRI
• Maistru electromecanic aparate de mSsurS si automatizSri
• Maistru mecanic
• Maistru la producerea metalelor neferoase
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LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

Localul din strada Toamnei nr. 10 a Tnceput sa fie construit Tn vara anului 1979 de catre 
elevii Liceului de Constructii din Slatina Tn orele de practica in vederea pregatirii lor 
profesionale §i urma sa poarte numele de §coala Generala nr. 9. Construcjia a luat sfar§it abia 
Tn anul 1982. Cu toate acestea, scoala a Tnceput sa functioneze Tn toamna anului 1981 prin 
mutarea Tn acest local a §colii Generale nr. 4. Timp de un trimestru, clasele ciclului primar au 
functional Tn localul §colii nr. 8 (2 clase), Tn localul Liceului Textil (2 clase) §i Tn vechiul 
local al §colii Generale nr. 4 (2 clase, Tmpreuna cu 4 clase din ciclul gimnazial).

Abia Tn trimestrul al doilea localul a devenit functional marindu-§i efectivul de elevi cu 
Tnca 3 clase din ciclul primar transferate de la §coala Generala nr. 7.

Localul cuprindea doar aripa centrala a scolii, construindu-se apoi si aripa noua cu sali 
de clasa, sali de antrenament, precum §i cele 2 sali de sport.

In luna mai 2011 a Tnceput modernizarea localului printr-un proiect realizat din fonduri 
europene: mansardarea scolii, obfinandu-se un camin necesar elevilor din liceu, supraetajarea 
corpului anexa, obtinandu-se astfel o sala de conferinfe si o sala multimedia.

Liceul cu Program Sportiv Slatina este o institute unica Tn judetul Olt prin profilul sau 
vocational sportiv, dar §i prin oportunitatile de formare si dezvoltare personala §i profesionala 
pe care le ofera elevilor sai.

SCOALA PASLICEALA SANITARA SLATINA

Primele date despre Tnvafamantul medical din judetul Olt sunt atestate de Tnfiintarea Tn 
1971 a unui liceu sanitar care, din 1976 a funcfionat Tn lichidare. Reforma Tnvatamantului si 
noile schimbari din sistemul educational au permis Tnfiintarea Tncepand cu anul 1991 a 
claselor de Tnvatamant posliceal sanitar de stat sau patronate de fundafii.

In 1992 se Tnfinteaza ^coala Posliceala Sanitara Slatina, conform ordinului HG 
253/1992, fund singura unitate §colara de stat cu acest profil din judetul Olt.

Dupa ce a functional timp de 20 de ani Tn mai multe locafii, Tncepand cu anul §colar 
2013-2014, unitatea §colara functioneaza Tn incinta Colegiului Tehnic Metalurgic.

Incepand cu anul §colar 2015-2016, unitatea §colara este autorizata/acreditata pentru 
scolarizarea absolventiilor de liceu Tn urmatoarele calificari profesionale:

Asistent medical generalist;
Asistent medical balneofiziokinetoterapie §i recuperare medicala;
Asistent medical de laborator;
Asistent medical farmacie.
§coala, dispune Tn acest moment de o baza materials buna care asigura conditii optime 

pentru desfa§urarea procesului instructiv educativ: 9 sali de casa, 3 sali de demonstrate, un 
laborator informatica, 1 laborator biochimie, 2 laboratoare de farmacie , lbiblioteca, 1 cabinet 
consiliere psihopedagogica.

Pregatirea teoretica §i practica de specialitate este asigurata de 50 cadre didactice 
procentul de cadre titulare/suplinitori 70%; profesori medici/ asistenti medicali asociati plata 
cu ora 30%), personal didactic auxiliar 4; personal nedidactic 1. Pregatirea practica se 
desfa§oara la toate unitafile medicale din judef cu care §coala are Tncheiate contracte de 
colaborare Tn baza Ordinului nr.1515/13.07.2007.

SPORTUL

1. Clubul Sportiv Municipal Slatina
In anul 2009, afost Tnfiinlat Tn subordinea Consiliului Local Slatina, ca institute de 

drept public, Clubul Sportiv Municipal, structura care §i-a Tnceput activitatea cu trei secti 
active: fotbal,handbal §i atletism.
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Incepand cu anul 2010, acestora li s-au adaugat sec^iile de lupte, box §i karate 
traditional, CSM ob^inand reultate exceptional inca din primul an de la infiintarea lor.

2. Club nautic §i de agrement „ Plaja Oil”
Prin amenajarea clubului de agrement s-a urmarit valorificarea resurselor naturale din 

Municipiul Slatina, in scopul crearii unei infrastructuri de agrement turistic la standarde 
europene §i diversificarii serviciilor de agrement §i turistice din zona Slatina.

Activitajile clubului cuprind zone de plaja, piscina, agrement, (du§uri,vestiare, 
debarcader hidrobiciclete §i barci cu vele) ;

- terenuri de sport-agrement ( teren de minifotbal multifunctional,teren de tenis, 
biciclete, amenajari specifice rollerilor) ;

- centru Fitness §i centru Spa ;
- luciu de apa : pe o suprafata totala de 147.495 mp.
-zona caiac - canoe cu instalarea unei platforme plutitoare avand L= 90 m,l=12 

m,S=1.080 mp
-pista Caiac-canoe L=1000 m,+150m+50 m,1=13.5 m x 9 culoare=121,5 m;
-debarcaderul de hidrobiciclete-S=147 mp;
- zona de vele + barci S=468 mp ;

3. Bazin Didactic de Inot
Municipiul Slatina dispune de un bazin de inot, consructia fiind destinata uzului 

didactic, cu posibilitatea de utilizare publica in afara orarului scolilor din localitate.
Bazinul are o adincancime variabila intre 1,20 §i 1,80 m §i o dimensiune de 25 x 

l,25m.Este prevazut cu 5 culoare de 2,5 m latime §i cu blocstarturi la capatul de 1,80m 
adancime, in conformitate cu normele europene.

CAPITOLUL 17. TITLURI ONORIFICE

in baza Regulamentului aprobat prin HCL nr. 144/31.05.2019, cu ocazia Zilelor 
Municipiului Slatina, Primaria municipiului Slatina §i Consiliul Local Slatina acorda titlul 
„Cetatean de Onoare”.

In anul 2020, distinctia „Cetatean de Onoare” a fost conferita pentru daruirea, 
profesionalismul §i intreaga cariera in domeniul neurologic §i pentru demersurile privind 
infiintarea Compartimentului de tromboliza la Spitalul de Urgenta Slatina, domnului Renica 
Diaconescu.

Doamnei Ela Rusoiu, domnilor George Remus Craioveanu, Madalin Sandulescu, 
Andrei Razvan §tefanescu, pentru implementarea cu succes a tehnicilor inovative de 
reconstructie maxilo-faciala in interventii chirurgicale executate la Spitalul de Urgenta 
Slatina.

Distinctia „Cetatean de Onoare” s-a acordat in baza HCL nr. 7/ 14.01.2020, cu ocazia 
implinirii a 652 de ani de la prima atestare documentara a Slatinei in cadrul manifestarii “ 
Gala Laureatilor”, editia a IV a, organizata in perioada 20- 24 ianuarie 2020.

Prin HCL nr.6/14.01.2020 s-a aprobat conferirea „Diplomei de merit” pentru contributia 
deosebita adusa la dezvoltarea vietii economice, sociale, culturale a municipiului Slatina, 
institutiilor, asociatiilor, persoanelor juridice §i persoanelor fizice, dupa cum urmeaza.

I. Institutii publice

1. Institufia Prefectului Judefului Olt - pentru asigurarea colaborarii interinstitutionale 
§i parteneriatului intre institutiile publice §i autoritatilor publice locale;
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2. Consiliul Judefean Olt - pentru permanenta preocupare in atragerea resurselor 
financiare europene in scopul cre§terii calitajii viejii, traficului rutier §i siguranjei 
urbane;

3. InspectoratuI Judefean de Police Olt - pentru asigurarea unui climat de ordine §i 
siguranfa in municipiul Slatina;

4. InspectoratuI de Jandarmi al Judefului Olt - pentru implicarea cu succes in 
ac{iunile de asigurare a ordinii §i lini§tii publice in municipiul Slatina;

5. InspectoratuI Judefean pentru Situajii de Urgenfa „Matei Basarab” Olt — pentru 
gestionarea cu succes a situajiilor de urgenja;

6. Spitalul Judetean de Urgenfa Slatina - pentru standardele de calitate in domeniul 
sanatajii;

7. Direcfia Generala de Asistenfa Sociala §i Protecfia Copilului Olt - pentru calitatea 
serviciilor sociale oferite;

8. InspectoratuI §co!ar Judefean Olt - pentru promovarea proiectelor de schimb 
inter§colar cu unitaji de inva{amant europene;

II. Organizafii neguvernamentale §i persoane fizice

1. Asociatia Culturala ’’Amprente Oltene” - pentru filmul documentar Slatina, ora§ul 
in care traim, realizat de istoricul Aurelia Grosu;

2. Octavian Spiridon - elev al Colegiului National Radu Greceanu - pentru promovarea 
valorilor culturale, istorice §i spirituale ale municipiului in filmul documentar Slatina, 
ora§al in care traim.

3. Gabriel Alexandru Biscoveanu - elev al Colegiului National Ion Minulescu -pentru 
promovarea valorilor culturale, istorice §i spirituale ale municipiului in filmul 
documentar Slatina, ora§al in care traim §i pentru performanja artistica la emisiunea - 
concurs Vocea Romaniei;

4. Maria Maricutoiu - elevS a Colegiului National Ion Minulescu -pentru promovarea 
valorilor culturale, istorice §i spirituale ale municipiului in filmul documentar Slatina, 
ora j iil in care traim.

5. Dumitrescu Ioana Delia - eleva a Colegiului National Ion Minulescu -pentru 
promovarea valorilor culturale, istorice §i spirituale ale municipiului in filmul 
documentar Slatina, ora§ul in care traim.

6. Daniela Hie - profesor al Colegiului National Radu Greceanu - pentru promovarea 
valorilor culturale, istorice §i spirituale ale municipiului in filmul documentar Slatina, 
ora$ul in care traim.

7. Andrei Firaru - pentru performanta in tenis - campion national §i vicecampion 
european tenis de camp;

8. Plutonier major Dumitru Doru Radu — paramedicul SMURD cu cele mai multe 
misiuni de salvare;

9. Asociatia Culturala ’’OLT-ARTIS” - pentru activitatea teatrala din municipiul 
Slatina;

10. Asociatia Culturala ”Iordache-Art” - pentru activitatea teatrala din municipiul 
Slatina;

11. Asociatia Socio Culturala pentru Dezvoltare si Educafie- pentru activitatea teatrala 
din municipiul Slatina;

12. Asociajia ”Calu§arii Slatinei” — pentru activitatea artistica;
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13. Asocia|ia cultural-artistica LYRA - pentru programele artistice dedicate 
comunitatii;

14. Asociafia BMW E30 - pentru organizarea celui mai complex eveniment 
automobilistic retro - Oltenia Wheels;

III. Agen(i economici

• pentru contribu^ia importanta la bugetul local §i pentru investi^iile finalizate in anul 
2019, cu impact pozitiv asupra dezvoltarii economice a municipiului Slatina:

1. PIRELLI TYRES ROMANIA S.R.L.
2. PRYSMIAN CABLURI §1 SISTEME S.A.
3. SC WAREHOUSES de PAUW ROMANIA SRL
4. PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL
5. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.

• pentru contribute importanta la bugetul local al municipiului Slatina:
1. TMK - ARTROM S.A.
2. BEKAERT SLATINA SRL
3. ELECTROCARBON S.A.
4. ALTURS.A.
5. DEDEMAN S.R.L.
6. DELTA ALUMINIU SRL

• pentru investitiile realizate in dezvoltarea municipiului Slatina:
1. AGROMEAT TRADING YM SRL - edificare imobile de locuinte din str. 

Gen. Aurel Aldea nr.33;
2. SC MAR COM DISTRIBUTEE SRL - pentru investitiile realizate in domeniul 

turistic;
3. SC GEORA TOTAL LOGISTICS SRL - construire hala flori §i spalatorie 

auto ecologica;
4. SC NADENKA SRL - construire platforms §i amplasare spalatorie auto 

mobila;
5. SC ILKO RESIDENCE SRL - edificare bloc de locuinte din str. Liliacului 

nr.2;
6. SC ELISAVJERTS SRL — edificare bloc de locuinte din str. Dr. Dumitru 

Joncu nr.4,

CAPITOLUL 18. CONSULTAREA CETATENILOR

Secfiunea 1. Comunicarea publica

Consiliul Local §i primarul municipiului realizeaza o eficienta comunicare cu cetatenii 
municipiului §i consultarea acestora in problemele de administrare a municipiului. Principiile 
care stau la baza comunicSrii sunt urmatoarele:

- Informarea corecta §i completa a cetatenilor cu privire la activitatea primariei 
municipiului §i a autoritatilor publice locale, respectiv consiliului local §i primarul,

- Facilitarea accesului cetatenilor la informatiile de interes public,
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- Asigurarea transparence! in luarea deciziilor,
- Consultarea cetStenilor cu privire la deciziile importante pentru comunitate,
- Implicarea cetajenilor municipiului Slatina in solutionarea problemelor cu care se 

confruntS comunitatea prin programe de participare cetSteneascS,
- Comunicarea eficientS cu institut'dle publice §i organizajiile pentru atingerea unor 

scopuri comune.
- Comunicarea cu mass-media, are la baza transmiterea corecta §i completa a 

informatiilor, facilitarea accesului la informa{ie, promptitudine in solutionarea cerintelor 
informat ionale a mass-mediei.

Comunicarea §i informarea cetStenilor se realizeazS prin: informSrile periodice cu 
privire la infaptuirea obiectivelor, publicarea §i dezbaterea proiectelor de hotSrari cu caracter 
normativ, pliante, afi§e, publica^ii, flutura§i, machete, avize, adrese, etc. De asemenea, prin 
intermediul compartimentului de specialitate, se publics atat in mas-media locals §i nationals, 
cat §i pe site-ul propriu, anunturi §i comunicate de interes public. La nivel de municipiu, 
comunicarea cu cetSteanul este asiguratS de Compartimentul Relatii cu Publicul.

Prin intermediul acestui birou, se oferS informatii §i consultants cetStenilor, se 
inregistrezS §i monitorizeazS solicitSrile, petitiile, se disemineazS documentele tipizate, 
prevSzute de diferite legi.

SSptSmanal sunt organizate audiente sustinute de cStre primar, cei doi viceprimari, 
secretarul municipiului §i directorii directiilor §i servicilor publice. inscrierile in audientS se 
pot face la sediul primSriei la Registratura primSriei, prin solicitare scrisS prin posts sau prin 
solicitare prin e-mail.

Cea mai rapids metodS de comunicare a cetStenilor cu autoritatea publics locals este 
„Telefonul verde” (nr. telefon 0349919 ), unde se pot lSsa mesajele, sesizSrile §i solicitSrile 
care tin de competenta administratiei publice locale, precum §i platforma online gSzduitS de 
site-ul municipiului Slatina, accesand pagina de internet www.primariaslatina.ro. Ea oferS un 
acces nelimitat §i facil la informatii de interes public, referitoare la administrate publics 
locals. Adresa de e-mail pentru transmiterea petitilor este office@primariaslatina.ro.

Informatii de contact
Strada Mihail KogSlniceanu nr. 1, Slatina, Olt, cod 230080
Telefon 0249439377, 0249439233
Telverde 0349919
Fax: 0249439336
Interventii Polifia Locals Slatina 0249954, 0249422245

Sectiunea a 2-a. Consultare publica

La nivelul administratiei publice locale a municipiului Slatina, se acordS o importantS 
deosebitS consultSrii cetStenilor cu privire la problemele comunitStii §i la deciziile luate de 
autoritStile publice locale, conform prevederilor legale. CetStenii municipiului sunt consultati 
asupra problemelor de interes public deosebit din municipiu, respectiv cu privire la stabilirea 
unor mSsuri privind dezvoltarea urbanS, stabilirea unor interdictii §i limitSri cu privire la 
constructii industriale, acordarea unor autorizatii de functionare pentru anumite domenii 
industriale care pot produce efecte negative asupra mediului de via{S §i habitatului urban, 
stabilirea unor norme de convietuire socials, sanctionarea unor abateri, altele decat cele 
stabilite prin acte normative, precum §i alte probleme de interes public §i impact asupra 
cetStenilor, pentru care autoritStile publice locale considers a fi necesarS consultarea 
cetStenilor, anterior adoptarii deciziei respective.

Atunci cand are loc atribuiriea §i schimbarea denumirii unor institut’d publice de interes 
local, a strSzilor, pietelor §i a altor obiective locale, aceasta se fac Tn baza rapoartelor 
Compartimentelor de resort, a avizelor Comisiilor de specialitate §i in baza altor avize

http://www.primariaslatina.ro
mailto:office@primariaslatina.ro
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prevazute de lege. Hotararea privind propunerea de schimbare a denumirii se ia potrivit 
competentelor legale in urma dezbaterii in Comisia de specialitate. La atribuirea §i schimbarea 
de denumiri se va tine seama de tradi^ii, de istoria localita^ii, de propunerile cetatenilor, 
precum §i de perspectivele de dezvoltare ale localit§tii. Consiliul local asigura (inerea 
evidentei denumirii institu^iilor §i obiectivelor existente pe raza municipiului.

CAPITOLUL 19. INSEMNELE MUNICIPIULUI SLATINA

STEM A

Sterna municipiului Slatina, judetul Olt a fost adoptata prin 
Hotararea Guvemului nr.1368 din 10 noiembrie 2005 si publicata in 
Monitorul Oficial nr. 1019 din 17 noiembrie 2005.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, §i al art. 
10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind sterna tarii §i sigiliul statului, 
Guvemul Romaniei a adoptat prezenta hotarare.

Sterna municipiului Slatina se compune dintr-un scut triunghiular 
cu marginile rotunjite, taiat. In partea superioara, in camp albastru, se 
alia un turn crenelat, de argint, cu o poarta neagra arcuita si zabrelita, 
dotat cu trei ferestre negre, insotit de un soare in dreapta si de o 

semiluna crai-nou in stanga, ambele de aur. In partea inferioara, in camp rosu, se afla un pod 
de aur, cu trei deschideri si o balustrada metalica cu cinci arce, peste unde de argint, umbrite 
negru, iesind din varful scutului. Scutul este trimbrat de o coroana murala de argint cu §apte 
tumuri crenelate (coroana murala cu 7 tumuri crenelate semnifica faptul ca localitatea are 
rangul de municipiu, reqedinta de judet).

Tumul simbolizeaza punctul de paza si vama al localitatii, fapt mentionat intr-un act 
oficial emis de Vlaicu Voda in anul 1368 pentru negustorii bra§oveni. Cele doua astre, soarele 
si luna, care flancheaza tumul, semnifica lumina, fertilitate, libertate, respectiv vesnicie, 
credere si cunoa§tere. Podul peste raul Olt reprezinta importanta localitatii in traficul 
comercial si de calatori.

CAPITOLUL 20. PART IDE POLITICE, 
SINDICATE $1 ONG

Partide politice
Principalele partide politice care activeaza in municipiul Slatina sunt:
Nr. crt. Denumire partid politic
1. Partidul Social Democrat (PSD)
2. Partidul National Liberal (PNL)
3. Uniunea Salvati Romania (USR)
4. Partidul Alianta Liberalilor §i Democratilor (ALDE)
5. Partidul Pro Romania (PRO)
6. Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR)
7. Partidul Mi§carea Populara (PMP)
8. Partidul Libertate, Unitate §i Solidaritate (PLUS)
9. Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) PPU (social-liberal)
10. Partidul Romania Unita PRU
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11. Partidul Ecologist Roman PER
12. Partidul Romania Mare PRM

In conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, la nivelul judehilui Olt functioneaza Comisia de 
Dialog Social.

Din componenta comisiei fac parte si reprezentantii confederatiilor sindicale 
reprezentative la nivel national. Lista confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national, 
transmisa Institujiei Prefectului - Judetul Olt de secretariatul comisiei de dialog social 
constituie la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale §i Persoanelor Varstnice 
este:

• Confederate Nationala Sindicala „ CARTEL ALFA ” C.N.S „Cartel Alfa”
• Blocul National Sindical - B.N.S.
• Confederate Nationala a Sindicatelor Libere din Romania - FRATLA C.N.S.L.R. „

frAtia ”
• Confederate Sindicatelor Democratice din Romania (C.S.D.R.)
• Confederate Sindicala Nationala „ MERIDIAN” (C.S.N. „ MERIDIAN”)

CAPITOLUL 21. MASS-MEDIA

Institu{ii mass-media in municipiul Slatina 

In municipiul Slatina emit:
- 2 posturi locale de televiziune: Olt TV, Prima TV;
- 3 posturi de televiziune online: Realitatea Oltului, Info Sud TV, VG TV;
- 1 post radio: Kiss FM;
- 1 corespondent la un post national de radio: Radio Romania Actualita{i. 

Presa scrisa

Presa scrisa este reprezentata de urmatoarele publicatii:
- 2 cotidiene locale: Eveniment de Olt, Gazeta Oltului;
- 5 saptamanale: Linia Intai, Ziarul de Olt, Realitatea Oltului, Informatia de Sud, 

Orizont oltean;
- siteuri de §tiri online: Gazeta Noua,
- 1 cotidian national cu corespondent local: Adevarul;
- 1 corespondent la agenda de presa Agerpres;
- 1 corespondent la agenda de presa Mediafax;
- 4 publicatii cu aparitii neregulate: Glasul Oltului, Maxim Puls, Tinta;
- 1 ghid informativ: Olt TV Magazin;
- 4 site-uri de §tiri: Olt Alert, Concret InQltjJmperativ, Slatina Ta;
- 2 reviste: Semnalul Oltului, Bastiop?QMA/\//
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