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CONSILIUL LOCAL 

 

Delimitarea zonelor de interes comercial 

Spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi terenurile se încadrează în zone de interes 

comercial, după cum urmează : 

I. ZONA  I  de interes comercial; 

a)strada Libertăţii - între strada Ion Creangă şi strada 1 Mai; 

b)strada Confederaţiei - între strada Av. Alex. Colfescu şi strada Constantin Brâncoveanu; 

c)Zona Piaţa Centrală; 

d)staţia auto Catedrală (pe ambele sensuri de mers) şi staţia auto Ion Creangă; 

e)strada Constantin Brâncoveanu - între strada Independenţei şi strada Cuza Vodă; 

f)strada Ion Creangă - între strada Carpaţi şi strada Negru Vodă; 

g)strada Bucureşti - între strada Dunării şi strada Cuza Vodă; 

h)strada Carpaţi; 

i)strada Dunării - între strada Nicolae Bălcescu şi strada Dr. Stâncă; 

j)strada Av. Alex. Colfescu - între strada Cuza Vodă şi strada Negru Vodă; 

k)strada 1 Decembrie - între strada Libertăţii şi strada Negru Vodă. 

 

II. ZONA  II de interes comercial 

a)Zonele de agrement : 

 Pădurea Vedea,  

 Ştrand Peco Spital, 

 Zona Lacuri; 

b)strada Dunării, cu excepţia porţiunii menţionată la zona I, pct. i);  

c)strada Bucureşti, cu excepţia porţiunii menţionată la zona I, pct. g); 

d)staţiile auto, cu excepţia celor prevăzute la zona I, pct. d); 

e)strada Negru Vodă; 

f)strada Cuza Vodă;  

g)strada Av. Al. Colfescu, cu excepţia porţiunii menţionată la zona I, pct. j); 

h)strada Al. D. Ghica; 

i)strada 1 Decembrie, cu excepţia porţiunii menţionată la zona I, pct. k); 

j)strada Şoseaua Turnu Măgurele; 

k)strada Viilor - între Şos. Tr. Măgurele şi strada 1 Mai; 

l)strada Ion Creangă, cu excepţia porţiunii prevăzute la zona I, pct. f);  

m)strada Libertăţii :    ╚  între strada H.C.C. şi strada Ion Creangă, 

 ╔  între strada 1 Mai şi strada Fraţii Goleşti; 

n)strada Constantin Brâncoveanu, cu excepţia porţiunii prevăzute la zona I, pct. e); 

o)Zona Piaţa Peco. 

III. ZONA  III de interes comercial 

 a)Amplasamentele nemenţionate la punctele I şi II.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier, 

Marian Dragoş PETCU 
 


