JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea propunerii de declansa re a procedurii de clasare ca monument istoric a unor
bunuri imobile
Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului municipiului Piteşti;
Raportul nr. 2997/17 .01.2008 al Directiei Patrimoniu şi Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr. 4631/2008,
nr. 4633/2008, nr. 4921/2008 şi nr. 4635/2008;
Scrisoarea nr.1/ 07.01.2008 a Fundaţiei Culturale "Memoria" - Filiala Argeş, înregistrată
la Primăria Municipiului Piteşti sub nr. 683/07.01.2008;
Văzând prevederile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
precum si ale Legii nr.6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic si industrial;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată,

Art.1 (1) Se aprobă propunerea de declanşare a procedurii de clasare, în grupa A, ca
monument istoric, a imobilelor situate in Piteşti, str. Negru Vodă nr.30, fostă locaţie a penitenciarului
Piteşti.
(2) Potrivit legii, monumentele istorice clasate în grupa A sunt cele de valoare
naţională şi universală.
(3) Imobilele prevăzute la alin.(l) sunt: 2 clădiri în care a funcţionat
penitenciarul Piteşti, împreună cu terenul aferent în suprafaţă totală de 3.783 mp, din care 2.346 mp
suprafaţă exclusivă şi 1.437 mp suprafaţă indiviză.
(4) Datele de identificare ale imobilelor sunt cele cuprinse în anexa la prezenta
Art.2 Prezenta propunere se transmite Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional Argeş, in vederea declanşării procedurii de clasare prevăzută de lege.
Art.3 Se imputemiceşte Primarul Municipiului Piteşti să negocieze cumpărarea şi/sau o
altă modalitate de preluare în patrimoniul public al municipiului Piteşti a imobilelor-construcţii şi
teren, care fac obiectul prezentei hotărâri, in vederea amenajării zonei.
ArtA Primarul Municipiului Piteşti, Direcţia Patrimoniu şi Dezvoltare Locală şi
Direcţia Tehnică şi de Urbanism vor aduce la îndeplinire dispoziţiilor prezentei hotarâri, care va fi
comunicată acestora de către secretarul municipiului Piteşti.
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lEGENDA
Si :; 2~ mp • proprietate exclusiva S.C. ARGECOM SA
S2 = 470 mp· propl'ieta~ indiviza : S.C. ARGECOM SA~ S.C. IBfITARM SA
83 = 931mp • drum proprietate indMza : S.C. ARGIECOM SA
S4 = 30 mp· drum proprietate indlMm : S.C.IBETAAM SA
Toial suprafa~ proprietate exclusiva: 2346 mp
Total suprafata proprieta~eindiviza : 1437 mp
• S5 = 2091 mp· total suprafata drum, proprietate indiviza: SC AAGECOM SA ( 53 = 937mp )
se BIE'UAAM SA (S4 ~ 30 mp)
SC SIMARC SA (S = 924 mp )
~
SCSOMECOSA(S=80mp)
SC CONARG SA ( S :: 120 mp )

