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JUDEŢUL ARGEŞ          Aprob  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI                PRIMAR, 
Nr.6227/09.02.2017                 Constantin Cornel Ionică 

       
 

R A P O R T 

privind transparenţa decizională în anul 2016 
 
 
Prin Legea nr.52/2003 au fost stabilite reguli procedurale minimale aplicabile 

pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii care utilizează resurse 
financiare publice, în raporturile stabilite de acestea cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite 
ale acestora. Transparenţa este considerată un principiu şi o condiţie esenţială pentru a aduce 
administraţia publică mai aproape de cetăţean, pentru a o face mai receptivă la nevoile şi 
aşteptările cetăţenilor şi pentru ca ea să devină un prestator de servicii de calitate. 

În vederea implementării acestui act normativ la nivelul municipiului Piteşti a 
fost adoptată HCL nr.176/20.06.2003, care stabileşte procedurile privind participarea 
cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite cu domiciliul/sediul în municipiul Piteşti, la 
procesul de elaborare a actelor normative cu aplicabilitate generală, precum şi la procesul de 
luare a deciziilor de către consiliul local şi primar, iar prin Dispoziţia nr.769/02.09.2003 a fost 
desemnat responsabilul pentru relaţia cu societatea civilă. 

În anul 2016, un număr de 17 proiecte de hotărâri au fost supuse, în prealabil, 
procedurilor prevăzute de HCL nr.176/20.06.2003, având caracter normativ, operaţiunea 
finalizându-se prin adoptarea unui număr de 16 hotărâri de către Consiliul Local al 
Municipiului Piteşti. 

Pentru aceste acte normative cu aplicabilitate generală - HCL nr.12/28.01.2016 
privind aprobarea bugetului municipiului Piteşti pe anul 2016; HCL nr. 116/31.03.2016 
privind organizarea concursului ,,Cea mai bine gospodărită asociaţie de proprietari din 
Municipiul Piteşti”; HCL nr.124/31.03.2016 privind aprobarea Regulamentului privind unele 
măsuri referitoare la desfăşurarea activităţilor înregistrate în grupele CAEN 561-Restaurante, 
563-Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932-Alte activităţi recreative şi distractive; 
HCL nr.193/26.05.2016 privind Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu,  pentru „Clădire 
locuinţe colective S+P+3E+4 retras” amplasat pe un teren proprietate privată, situat  în 
intravilanul municipiului Pitesti Calea Craiovei nr. 119A; HCL nr.23/05.07.2016 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul 
Municipiului Piteşti strada General Dimitrie Boteanu nr. 16 în vederea construirii „Ansamblu 
rezidenţial cu 4 clădiri de locuinţe colective Ds+P+4-5E”; HCL nr.24/05.07.2016 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal,  pentru un terenuri proprietate privată situate în intravilan 
şi extravilan zona străzii Baloteşti, lotizarea, introducerea în intravilan a terenurilor situate în 
extravilan şi construire locuinţe individuale; HCL nr.25/05.07.2016 privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal, pentru un teren proprietate privată situat în extravilan zona Bd. 
Petrochimiştilor (DN 65 – B), introducere în intravilan şi propuneri regim de construire; HCL 
nr.26/05.07.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru „Imobil locuinţe 
colective S+P+3E-4 retras” amplasat pe un teren proprietate privată, situat  în intravilanul 
municipiului Piteşti strada 9 Mai nr. 45; HCL nr.27/05.07.2016 privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu, pentru „Clădiri locuinţe colective D+P+4E-5retras” amplasate pe un 
teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Piteşti, Calea Bascovului nr.1; 
HCL nr.28/05.07.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru „Clădire 
locuinţe colective P+2E” amplasată pe un teren proprietate privată, situat în intravilanul 
municipiului Piteşti, strada Livezilor nr. 45;  HCL nr.82/25.08.2016 privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul Municipiului Piteşti 
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strada Locotenent Nicolae Tătic FN în vederea construirii „bloc de locuinţe colective”; HCL 
nr.83/25.08.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de regenerare urbană  a zonei 
din lungul râului Argeş, pentru terenuri domeniul public şi de stat; HCL nr.92/25.08.2016 
privind aprobarea Regulamentului privind Metodologia aducerii la starea şi forma iniţială a 
infrastructurii afectată ca urmare a intervenţiilor pe domeniul public şi privat al municipiului 
Piteşti; HCL nr.95/25.08.2016 privind înfiinţarea şi organizarea Centrului de Îngrijire şi 
Educaţie Timpurie Creşe – Piteşti; HCL nr.122/29.09.2016 privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal, pentru terenul proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Piteşti, 
strada Ovid Densuşianu nr. 1; HCL nr.123/29.09.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul Municipiului Piteşti strada 
Izvorului fn. (zona Turceşti) - indicatorii care stau la baza întocmirii raportului anual privind 
transparenţa decizională, prevăzut de art.12 alin.(1) din Legea nr.52/2003, se prezintă astfel: 

a)   s-a adoptat un număr de 16 proiecte de acte normative supuse analizei 
consiliului local; 

b)   s-a primit un număr de 23 recomandări la proiectul de act normativ care viza 
aprobarea bugetului municipiului Piteşti pe anul 2016;  

c)   a fost inclus în proiectul de act normativ menţionat la litera b) un număr de 13 
recomandări; 

d)   a fost inclus în conţinutul deciziilor luate un număr de 13 recomandări, în 
HCL nr.12/28.01.2016; 

e)    a fost organizată dezbatere publică în cazul HCL nr.12/28.01.2016 (în 
prealabil elaborării proiectului de hotărâre); 

f)   a avut loc un număr total de 15 şedinţe publice ale consiliului local; 
g)   numărul participanţilor la şedinţele publice, inclusiv la dezbaterile publice, a 

fost de aproximativ 450; 
h)   numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media - 15; 
i)   în cazul niciunei şedinţe publice nu s-a procedat la ordinea de precădere 

(limitarea accesului în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe);  
j)   nu au avut loc şedinţe ale consiliului local în care să fi fost restricţionat 

accesul public; 
k)  nu au fost înregistrate cazuri în care autoritatea publică să fie acţionată în 

justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii. 
Considerăm că deschiderea manifestată de către autorităţile administraţiei 

publice locale de la nivelul municipiului Piteşti, în ceea ce priveşte participarea cetăţenilor şi a 
asociaţiilor legal constituite la procesul decizional, are ca rezultat creşterea eficienţei actului de 
administraţie, prin adoptarea unor decizii cât mai adecvate interesului locuitorilor 
municipiului, contribuind astfel la soluţionarea mai eficientă a problemelor colectivităţii locale. 
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