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JUDEŢUL ARGEŞ 
MUNICIPIUL PITEȘTI             Aprob  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI         PRIMAR, 
Nr.1374/11.01.2018                 Constantin Cornel Ionică 

       
 

 

 

R A P O R T 

privind transparenţa decizională în anul 2017 

 
 
Prin Legea nr.52/2003, republicată, 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 2017, un număr de 45 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 43 hotărâri de către Consiliul 
Local al Municipiului Piteşti. 

Pentru aceste acte normative cu aplicabilitate generală - HCL 
nr.71/30.03.2017 privind aprobarea bugetului municipiului Piteşti pe anul 2017; HCL 
nr.99/30.03.2017 privind Criteriile şi punctajul pentru repartizarea locuinţelor sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate 
în natură foştilor proprietari, aflate în patrimoniul Municipiului Piteşti şi administrarea 
Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului  Municipiului Piteşti; HCL 
nr.100/30.03.2017 privind Criteriile şi punctajul pentru repartizarea  locuinţelor sociale 
şi a locuinţelor din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului Piteşti şi 
administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului  Municipiului Piteşti; 
HCL nr.112/30.03.2017 privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un 
teren situat în intravilanul municipiului  Piteşti, strada Pictor Nicolae Grigorescu nr. 44, 
în vederea construirii „Clădire P+2E (spaţiu comercial şi locuinţă)”; HCL 
nr.113/30.03.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren 
situat în intravilanul municipiului Piteşti, bulevardul Fraţii Goleşti nr.15A, în vederea 
construirii „Clădire locuinţe colective Ds+P+2E”; HCL nr.114/30.03.2017 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren proprietate privată situat în 
intravilanul Municipiului Piteşti strada Constructorilor nr. 4A, în vederea construirii 
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„Clădire cu locuinţe colective Ds+P+6E”; HCL nr.115/30.03.2017 privind elaborarea 
Planului Urbanistic Zonal pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul 
Municipiului Piteşti, bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 68-78, în vederea realizării 
investiţiei „Construire imobile locuinţe şi spaţii complementare locuirii”; HCL 
nr.139/27.04.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 
2018; HCL nr.146/27.04.2017 privind aprobarea ”Programului de îmbunătățire a 
eficienței energetice pentru municipiul Pitești”; HCL nr.158/27.04.2017 privind 
modificarea şi completarea H.C.L. nr. 433/29.10.2009 privind aprobarea tarifelor pentru 
utilizarea ”Parcării Supraterane Bloc E3a, E3b, E3c – Zona Centru”; HCL 
nr.159/27.04.2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a sistemului de parcare cu plată din Municipiul Piteşti aprobat prin H.C.L. 
nr. 138/2009, cu modificările și completările ulterioare; HCL nr.169/27.04.2017 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru  terenuri proprietate privată situate în 
intravilanul Municipiului Pitești, strada Căpitan Ion Cuțui; HCL nr.170/27.04.2017 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren proprietate privată situat în 
intravilanul Municipiului Piteşti, Calea Craiovei (partea stângă); HCL 
nr.174/27.04.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul 
proprietate privată situat în intravilanul municipiului Piteşti, strada Cuza Vodă nr.49A, 
pentru construire „Ansamblu locuinţe colective: clădire D+P+7E şi clădire P+10E”; 
HCL nr.175/27.04.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un 
teren situat în intravilanul municipiului  Piteşti, strada Sfânta Vineri nr. 48 în vederea 
construirii „Clădire locuinţe colective P+4E”; HCL nr.197/25.05.2017 privind 
aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și 
înfrumusețare a Municipiului Pitești; HCL nr.262/09.08.2017 privind aprobarea 
Procedurii privind reglementarea acordării eșalonării la plată a impozitelor/taxelor și a 
majorărilor de întârziere datorate bugetului local al Municipiului Pitești; HCL 
nr.265/09.08.2017 privind aprobarea ”Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 
Durabilă a Municipiului Pitești pentru perioada 2014-2023”; HCL nr.266/09.08.2017 
privind aprobarea ”Planului de mobilitate urbană durabilă al municipiului Pitești”; HCL 
nr.328/07.09.2017 privind aprobarea ,,Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 
Durabilă a Municipiului Pitești pentru perioada 2014-2023”, reactualizată; HCL 
nr.333/07.09.2017 privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția 
„Clădire cu funcțiune mixtă P+1E”, amplasament: strada Livezilor nr. 19, loc. Pitești, 
jud. Argeș; HCL nr.334/07.09.2017 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
investiția „PUZ – Locuințe colective S+P+3E”, amplasament: strada Eremia Grigorescu 
nr. 11, loc. Pitești, jud. Argeș; HCL nr.335/07.09.2017 privind avizarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru investiția: „Construire hală ștanțare produse hârtie, carton, 
bureți, împrejmuire și organizare șantier”, amplasament: autostrada București – Pitești, 
D.N. 65.B, zona Bănănăi; HCL nr.336/07.09.2017 privind avizarea Planului Urbanistic 
de Detaliu pentru investiția: „Construire ansamblu clădire mixtă 2S+P+10E”, 
amplasament: bulevardul I. C. Brătianu nr. 54, municipiul Pitești, jud. Argeș; HCL 
nr.337/07.09.2017 privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția 
„Ansamblu locuințe colective, spatii comerciale, parcaj suprateran, împrejmuire și 
organizare de șantier” amplasament: Bulevardul N. Bălcescu nr. 157, loc. Pitești, jud. 
Argeș; HCL nr.338/07.09.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
un teren situat în intravilanul municipiului  Piteşti, strada Teilor nr. 2, în vederea 
construirii „Clădire P+3E (Pensiune)”; HCL nr.339/07.09.2017 privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal pentru un teren proprietate privată situat în intravilanul 



 3 

Municipiului Piteşti, strada Izvorului f.n., în vederea realizării investiţiei „Construire 
locuințe individuale și funcțiuni complementare”; HCL nr.340/07.09.2017 privind 
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul 
municipiului  Piteşti, strada Rovine f.n., în vederea construirii „Clădire locuinţă 
P+1E+2E+3E retras și împrejmuire teren”; HCL nr.385/10.10.2017 privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Construire locuință P+M”, 
amplasament: strada Câmpului nr. 28A, loc. Pitești, jud. Argeș; HCL nr.391/10.10.2017 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Construire locuință 
colectivă P+3E”, amplasament: strada Smeurei nr. 27, loc. Pitești, jud. Argeș; HCL 
nr.398/07.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția 
„Construire locuință P+2E”, amplasament: strada Calea Bascovului, nr.19, localitatea 
Pitești, jud. Argeș; HCL nr.399/07.11.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu pentru investiția „Construire clădire P+3E (structură de cazare)”, amplasament: 
strada Dacia f.n. (fost nr.7), loc. Pitești, jud. Argeș; HCL nr.400/07.11.2017 privind 
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția „Construire clădire 
apartamente P+3E”, amplasament: strada Pictor Nicolae Grigorescu  nr.25, localitatea 
Pitești, jud. Argeș; HCL nr.405/20.11.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru 
administrarea cimitirelor municipale; HCL nr.434/20.11.2017 privind aprobarea 
”Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pitești” reactualizat; HCL 
nr.435/20.11.2017 privind aprobarea ,,Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 
Durabilă a Municipiului Pitești pentru perioada 2014-2023” reactualizată; HCL 
nr.441/20.11.2017 privind aprobarea actualizării Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
investiția „Construire clădire locuințe colective D+P+4E-5retras și spații comerciale” 
amplasament: strada Teilor nr.36, localitatea Pitești, jud. Argeș; HCL nr.498/21.12.2017 
pentru modificarea și completarea HCL nr. 139/27.04.2017 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018; HCL nr.520/21.12.2017 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul 
municipiului  Piteşti, strada Dorobanților nr. 10A, în vederea construirii „Locuință 
P+2E și împrejmuire teren”; HCL nr.521/21.12.2017 privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului  Piteşti, strada 
Nicolae Bălcescu nr. 10D, pentru investiția ”Construire clădire locuinţe colective 
D+P+4/5E cu spații comerciale la parter și împrejmuire teren”; HCL nr.522/21.12.2017 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul 
municipiului  Piteşti, b-dul Frații Golești nr. 46, în vederea construirii „Clădire locuinţe 
colective Ds+P+6E”; HCL nr.523/21.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal pentru investiția „Construire vilă turistică”, amplasament: strada Ion Budai 
Deleanu pădure f.n. - lot 1, localitatea Pitești, jud. Argeș; HCL nr.526/21.12.2017 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul 
municipiului  Piteşti, strada Traian nr. 3A, în vederea construirii „Clădire cu locuinţe 
colective P+3E, împrejmuire teren” - 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 43 proiecte de acte normative supuse analizei 
consiliului local; 

b) s-a primit un număr de 10 recomandări la proiectul de act normativ care 
viza aprobarea bugetului municipiului Piteşti pe anul 2017;  

c)  a fost inclus în proiectul de act normativ menţionat la litera b) un număr 
de 5 recomandări; 
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d) a fost inclus în conţinutul deciziilor luate un număr de 5 recomandări, 
în HCL nr.71/30.03.2017; 

e)   au fost organizate dezbateri publice în cazul HCL nr. 71/30.03.2017,  
HCL nr.265/09.08.2017 și HCL nr.266/09.08.2017 (în prealabil supunerii spre adoptare 
a proiectelor de hotărâri); 

f)   a avut loc un număr total de 21 şedinţe publice ale consiliului local; 
g) numărul participanţilor la şedinţele publice, inclusiv la dezbaterile 

publice, a fost de aproximativ 600; 
h) numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media - 23; 
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. 

 
 

 
RESPONSABIL PENTRU RELAŢIA CU SOCIETATEA CIVILĂ 

Andrei-Cătălin Călugăru 
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