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ANUNŢ PUBLIC PRIVIND INIȚIEREA DEMERSURILOR DE 
ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORAȘULUI SLĂNIC 

 Argumentarea intenției:  
 Potrivit art. 46 alin. (1)  din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare: „Planul urbanistic 
general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza 
legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul 
urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici,economici, culturali și a necesităților locale”. 
 Planul General de Urbanism actual al Orașului Slănic a fost  aprobat prin H.C.L. nr. 8/30.04.2001 și a fost prelungit de nenumărate ori prin Hotărârile 
Consiliului Local al Orașului Slănic nr. 17/27.04.2011, nr. 70/16.12.2015 , nr.12/27.02.2019 . Valabilitatea sa fiind mai mare de 20 de ani, necesită urgent  
revizuirea reglementărilor urbanistice, a indicatorilor urbanistici propuși și a prevederilor planului inițial prin aducerea acestora în acord cu legislația în vigoare, 
tendințele de dezvoltare și cerințele de dezvoltare durabilă socioeconomice și de mediu actuale ale localității, precum şi actualizarea listei de proiecte de 
investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de specialitate şi a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice 
în vigoare şi a impactului acestora la nivelul localităţii, dacă este cazul. 
 Prin H.C.L. nr.55/ 19.10.2021, la inițiativa Primarului Orașului Slănic Costea Daneluș, Consiliul Local a aprobat inițierea demersurilor de actualizare a 
Planului Urbanistic General al Orașului Slănic și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia. 
 Conform art.46 alin (2) și (3) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, Planul 
urbanistic general cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale de baza, cu privire la: 
 a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii; 
 b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; 
 c) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie; 
 d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; 
 e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 
 f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate; 
 f^1) zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare; 
 g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor; 
 h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate. 
 i) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea 
terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone. 
 j) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri; 
 Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la: 
 a) evoluţia în perspectiva a localităţii; 
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 b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu; 
 c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean. 
 d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea 
terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone. 
 e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare; 
 f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire; 
 g) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană. 
 Informarea și consultarea publicului pe durata actualizării Planului Urbanistic General se va face cu respectarea următorului cadru legal: 

- Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională ı̂n administrația publică; 
- Regulament local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobat prin H.C.L. 

nr.10/2011. 
 Etapele preconizate privind informarea și consultarea publicului 
  I. Etapa pregătitoare – etapa curentă; 
 II. Etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare ; 
 III. Etapa de elaborare a propunerilor de plan şi avizarea PUG şi RLU ; 
 IV. Etapa de elaborare a versiunii finale şi aprobarea PUG şi RLU. 
 
 Sugestiile și observațiile publicului : Publicul interesat este invitat să transmită Primăriei Orașului Slănic observații și propuneri privind 

STABILIREA ELEMENTELOR DE TEMĂ – IDENTIFICAREA PREALABILĂ A NEVOILOR LA CARE P.UG. TREBUIE SĂ 
RĂSPUNDĂ începând cu data de 21.10.2021 și  până la data de 8.11.2021. 
Rezultatele procesului de consultare vor fi consemnate în Raportul de informare și consultare a publicului și vor fi prezentate ca anexă la 
documentația necesară atribuirii serviciilor de elaborare a PUG. Pagina de internet unde va fi publicat acest raport: 
https://primariaslanic.ro/index.php/urbanism/ 
Observaţii, sugestii şi propuneri pot fi depuse în scris pe adresa Primăriei Orașului Slănic, str. Alexandru  Odobescu  nr.2  şi pe e-mail 
urbanism@primariaslanic.ro până în data de 08.11.2021. 

 Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: Vlășceanu Andreea din cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului – Primăria orașului Slănic. 
 
 

 


