
 
I. Atribuţii specifice activităţii desfăşurate: 
1) răspunde și asigură prin intermediul structurii de specialitate condusă, organizarea, planificarea 

și coordonarea activității de amenajare a teritoriului, urbanism și autorizarea lucrărilor de 

construcții la nivelul municipiului Pitești, conform prevederilor legale; 

2) întocmește rapoarte tehnice de specialitate și proiecte de hotărâri ce se supun aprobării 

consiliului local; 

3) gestionează P.U.G. și Regulamentul aferent, precum și P.U.Z.-urile și P.U.D.-urile aprobate în 

consiliul local, în vederea eliberării documentelor solicitate de cetățeni, prin colaborare cu 

structura de specialitate din subordine; 

4) avizează acordurile de publicitate temporară, bannere și mash-uri, în baza regulamentului de 

organizare și desfășurare a  activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Pitești, 

coroborat cu legislația în vigoare; 

5) stabilește zonele de publicitate  împreună cu comisia de publicitate; 

6) formulează propuneri în vederea modificării sau completării documentațiilor de urbanism și le 

susține în cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

7) întocmește avize de studii de oportunitate în vederea elaborării P.U.Z., de către investitori, pe 

teritoriul administrativ al municipiului Pitești; 

8) supune spre avizare în C.T.A.T.U. și apoi în consiliul local, toate proiectele de dezvoltare 

urbanistică – P.U.G., P.U.Z., P.U.D. – întocmite de terți pe teritoriul administrativ al municipiului 

Pitești ; 

9) coordonează activitatea Serviciului Urbanism și Autorizații de Construire (S.U.A.C.) precum și 

a Compartimentului Dezvoltare Urbană (C.D.U.), semnează certificatele de urbanism, autorizațiile 

de construire/desființare, avizele de amplasare și avizele primarului, după verificarea 

documentațiilor sub aspectul încadrării soluțiilor propuse în prevederile legislației specifice și a 

documentațiilor de urbanism aprobate; 

10) coordonează activitatea Compartimentului Evidența și Urmărirea Respectării Disciplinei în 

domeniul Autorizării Executării Lucrărilor de Construcții și în colaborare cu serviciul specializat 

din cadrul Poliției Locale aplică sancțiuni și dispune măsuri pentru intrarea în legalitate; 

11) propune și susține strategii în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, cu respectarea 

tradiției locale și a prevederilor legislației în vigoare; 

12) asigură soluționarea în termenul legal a sesizărilor primite de la  cetățeni referitoare la 

activitatea desfășurată în domeniul eliberării certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de 

construire, în colaborare cu Compartimentul Evidența și Urmărirea Respectării Disciplinei în 

domeniul Autorizării Executării Lucrărilor de Construcții și cu Inspectoratul Județean în 

Construcții Argeș; 

13) colaborează cu reprezentanții Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Argeș, 

formulează propuneri pentru clasare sau declasare de construcții cu valoare arhitecturală; 

14) repartizează și semnează corespondența direcției; 

15) participă la ședințele operative săptămânale, audiențele acordate de către conducerea primăriei 

cat și de către comisiile de specialitate ale consiliului local al Municipiului Pitești; 

16) participă la ședințele Comisiei Tehnice pentru analiza documentațiilor în vederea emiterii 

Certificatelor de Urbanism respectiv a Autorizațiilor de Construire; 

17) convoacă, participă și asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei Tehnice de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.); 

18) participă la ședințele consiliului local ori de câte ori este necesar; 

19) avizează proiectele de investiții publice din punctul de vedere al conformității cu 

documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism legal aprobate. 

 


