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JUDEŢUL ARGEŞ 
MUNICIPIUL PITEȘTI             Aprob  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI         PRIMAR, 
Nr.3280/22.01.2019                 Constantin Cornel Ionică 

       
 

 

R A P O R T 

privind transparenţa decizională în anul 2018 

 
 
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.5/18.01.2018, 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.271/19.02.2018 a fost desemnat responsabilul pentru relaţia cu 
societatea civilă. 

În anul 2018, un număr de 38 de proiecte de hotărâri au fost supuse 
procedurilor prevăzute de HCL nr. 5/18.01.2018, având caracter normativ și s-a adoptat 
un număr de 27 hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Piteşti. 

Pentru aceste acte normative cu aplicabilitate generală – HCL 
nr.5/18.01.2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Legii nr.52/2003, 
republicată; HCL nr.12/18.01.2018 privind aprobarea Regulamentului privind accesul și 
circulația autovehiculelor și utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3.5 tone 
în municipiul Pitești; HCL nr.15/18.01.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Piteşti, strada Cozia nr. 4, în 
vederea „Construire clădire cu locuințe colective, P+4E”; HCL nr.16/18.01.2018 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul 
municipiului  Piteşti, strada Vasile Alecsandri nr. 4, în vederea „Construire imobil 
locuințe colective, P+4E”; HCL nr.18/15.02.2018 privind aprobarea bugetului 
municipiului Piteşti pe anul 2018; HCL nr.33/15.02.2018 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.53/15.02.2018 privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal pentru investiţia „Construire Locuinţă Individuală și Complex 
Întreţinere Persoane Vârstnice” pe un teren situat în intravilanul municipiului Pitești, 
strada Ion Budai Deleanu; HCL nr.54/15.02.2018 privind unele măsuri pentru 
exercitarea dreptului de proprietate publică si privată a municipiului Pitești; HCL 
nr.60/15.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru investiţia 
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„Construire Sală polivalentă  S+P+3E”  amplasament: str. Basarabia nr.35, loc. Pitești, 
jud. Argeș; HCL nr.106/29.03.2018 privind aprobarea Raportului de informare a 
publicului pentru un teren situat în intravilanul municipiului  Piteşti, strada Smeurei nr. 
27, pentru investiția ”Construire locuințe P+3E”; HCL nr.107/29.03.2018 privind 
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul 
municipiului  Piteşti, strada Alunului nr. 2în vederea construirii „Imobil locuințe 
colective cu spații comerciale la parter, Sb+P+3E”; HCL nr.115/29.03.2018 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat în intravilanul municipiului  
Piteşti, strada Calea Bascovului nr.9, pentru investiția „Construire locuințe colective cu 
spații comerciale la parter, P+12E”; HCL nr.124/26.04.2018 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2019; HCL nr.133/26.04.2018 
privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport și depozitare 
a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau 
privat al municipiului Pitești; HCL nr.140/26.04.2018 privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru un teren situat în extravilanul municipiului  Piteşti, pentru 
investiția „Construire depozit piese auto, amenajare curte, montaj punct de 
transformare, împrejmuire teren și organizare de șantier”; HCL nr.143/26.04.2018 
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul 
municipiului Piteşti, Aleea Spitalului nr. 1B pentru investiția ”Construire bloc de 
locuințe colective 2D+P+6E și împrejmuire teren”; HCL nr.144/26.04.2018 privind 
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul 
municipiului Piteşti, strada Mircea Eliade f.n., pentru investiția „Construire clădire 
locuințe colective P+4E-5E retras”; HCL nr.145/24.05.2018 privind derularea 
proiectului ”PITEȘTI EVERGREEN”; HCL nr.159/24.05.2018 privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului  Piteşti, 
Str. Alunului FN pentru investiția ”Construire clădire locuințe colective și spațiu 
comercial S/D+P+3E”; HCL nr.202/26.06.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic 
de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului  Piteşti, str. Căpitan Cuțui, 
nr. 13 pentru investiția ”Construire ansamblu locuințe colective, parcaj etajat, 
împrejmuire și organizare de șantier”; HCL nr.242/12.07.2018 privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat în intravilanul municipiului  Piteşti, Str. 
Episcop Grigorie Leu nr. 2 și 2A pentru investiția ”Construire imobil P+4E”; HCL 
nr.339/27.09.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren 
situat în intravilanul municipiului Piteşti, str. Alunului nr. 42-42A pentru investiția 
”Construire locuință P+3/4E și împrejmuire teren”; HCL nr.356/18.10.2018 privind 
unele măsuri de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor 
acte emise de Direcția Impozite și Taxe Locale; HCL nr.364/18.10.2018 privind 
aprobarea „Planului de acțiune pentru gestionarea si reducerea nivelurilor de zgomot în 
municipiul Pitești”; HCL nr.365/18.10.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Piteşti, str. Pictor Nicolae 
Grigorescu nr. 36 pentru investiția “Demolare construcții existente C1,C2 și construire 
clădire cabinete medicale P+1E  și împrejmuire teren”; HCL nr.416/22.11.2018 privind 
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul 
municipiului  Piteşti, Str. Turcești F.N. pentru investiția “ Construire hotel”; HCL 
nr.418/22.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru un teren situat 
înintravilanul municipiului Piteşti, str. Frații Golești nr. 55, pentru investiția “Construire 
bloc de locuinţe colective, cu parcaj la demisol, împrejmuire şi organizare de şantier”- 
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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 primit un număr de 40 de recomandări la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2018, la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului privind accesul și circulația autovehiculelor și 
utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în municipiul Pitești, la 
documentația P.U.D. pentru “Construire ansamblu locuințe colective”, în str. Nicolae 
Labiș, nr. 30, la documentația P.U.Z. pentru “Construire ansamblu rezidențial cu 3 
clădiri de locuințe colective”, în str. Remus Macarie, nr.1 și la documentația P.U.Z. 
pentru “Construire centru comercial și locuințe colective, împrejmuire, branșamente, 
utilități, platforme, accesuri în incintă, organizare de șantier, construire sens giratoriu și 
pasaj rutier peste calea ferată”, în str. Tudor Vladimirescu, nr. 113-115;  

b) a fost inclus în proiectele de acte normative și în cadrul 
documentațiilor menţionate la litera a) un număr de 33 de recomandări; 

c) au fost incluse în conţinutul deciziilor luate 2 recomandări, în HCL 
nr.12/18.01.2018 privind aprobarea Regulamentului privind accesul și circulația 
autovehiculelor și utilajelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în 
municipiul Pitești, cu modificările și completările ulterioare și în HCL nr.18/15.02.2018 
privind aprobarea bugetului municipiului Piteşti pe anul 2018; 

d) au fost organizate dezbateri publice în cazul HCL nr. 18/15.02.2018 și 
în cazul documentațiilor menționate mai sus; 

e)  a avut loc un număr total de 18 şedinţe publice ale consiliului local; 
f)  numărul participanţilor la şedinţele publice, inclusiv la dezbaterile 

publice, a fost de aproximativ 800; 
g) numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media - 22; 
h) în cazul niciunei şedinţe publice nu s-a procedat la ordinea de precădere 

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

accesul public; 
j)  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 
Șef Serviciu Administrație Publică Locală, 

Bianca-Maria Nițu 
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