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JUDEŢUL ARGEŞ 
MUNICIPIUL PITEȘTI             Aprob  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI         PRIMAR, 
Nr.3060/21.01.2020                 Constantin Cornel Ionică 

       
 

 

R A P O R T 

privind transparenţa decizională în anul 2019 
 
 
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 2019, un număr de 34 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 24 hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Piteşti.  

Pentru următoarele acte normative cu aplicabilitate generală: HCL 

nr.23/31.01.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren 
situat în intravilanul  municipiului  Piteşti, Str. Teilor nr. 39-41 pentru investiția 
„Demolare clădiri, construire bloc locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter, 
împrejmuire şi organizare de şantier”, HCL nr.27/31.01.2019 privind aprobarea 
Regulamentului de ordine interioară pentru unitățile locative declarate locuințe sociale, 
aflate în proprietatea Municipiului Piteşti, precum și a Contractului cadru de închiriere 
al acestora; HCL nr.36/21.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
pentru un teren situat în intravilanul municipiului  Piteşti, str. Dârzu nr. 24 pentru 
investiția “Construire ansamblu rezidențial (4 clădiri-locuințe colective cu funcțiuni 
complementare) cu regim de înălțime Ds+P+5E – 6r”, HCL nr.55/21.02.2019 privind 
aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul 
municipiului  Piteşti, Calea Craiovei nr. 66 pentru investiția „Construire clădire locuințe 
colective și spații cu altă destinație, HCL nr.58/21.02.2019 privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru un teren situat în intravilanul municipiului  Piteşti, Aleea Vasile 
Goldiș, nr. 2 pentru investiția ”Construire ansamblu rezidențial cu trei clădiri de 
locuințe colective”, HCL nr.75/21.03.2019 privind aprobarea criteriilor de acces la 
locuinţă şi a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 
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destinate închirierii în municipiul Piteşti, construite prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe; HCL nr.103/21.03.2019 privind unele măsuri de realizare a balcoanelor la 
unitățile locative din Municipiul Pitești; HCL nr.106/21.03.2019 privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului  Piteşti, 
Str. Dimitrie Gusti nr.3C pentru investiția “Construire clădire cu locuințe colective 
P+3E+M”; HCL nr.108/24.04.2019 privind aprobarea bugetului municipiului Pitești 
pentru anul 2019; HCL nr.128/24.04.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale aplicabile în anul fiscal 2020; HCL nr.246/29.08.2019 pentru aprobarea 
Regulamentului privind atestarea persoanelor fizice pentru administrarea de condominii; 
HCL nr.260/29.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a 
Regulamentului local de urbanism aferent pentru  investiția ”Complex rezidențial - 
Clădiri locuințe colective și spații cu altă destinație” amplasată în municipiul Piteşti, 
strada Războieni nr.8; HCL nr.261/29.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent pentru investiția „Stație distribuție 
carburanți (compusă din 3 pompe, cabină poartă, stație cu magazin și zonă gastro, 
parcare, semnalistică, împrejmuire teren, racord rutier și organizare de șantier)” 
amplasament: DN 65B, în extravilanul localității Pitești, jud. Argeș; HCL 

nr.262/29.08.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului 
local de urbanism aferent pentru investiția „Stație de depozitare și distribuție a gazelor 
naturale comprimate pentru vehicule (GNCV) și stație distribuție GPL pentru 
autovehicule” amplasament: DN 65B, în extravilanul localității Pitești, județul Argeș; 
HCL nr.296/26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
investiţia „Clădire Sb+P+1E (service rapid, garaj și spații parcare) și refacere 
împrejmuire teren”, amplasată în municipiul Pitești, strada Frații Turnavițu, nr.1; HCL 

nr.297/26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția 
„Bloc de locuințe S+P+5/6rE și împrejmuire teren”, amplasată în municipiul Pitești, 
strada Gheorghe Ionescu Gion  nr. 2B; HCL nr. 298/26.09.2019 privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu pentru un teren situat în intravilanul municipiului Piteşti, 
Str. Vasile Militaru nr.29 pentru investiția ”Construire imobile locuințe colective, 
împrejmuire teren și zid de sprijin”; HCL nr.398/28.11.2019 privind aprobarea 
Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor 
pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a 
municipiului Pitești; HCL nr. 399/28.11.2019 pentru modificarea HCL 
nr.60/28.01.2016 privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții; HCL 

nr. 400/28.11.2019 pentru completarea anexei Hotărârii Consiliului Local 
nr.197/25.05.2017 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității 
de bună gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Pitești, cu modificările și 
completările ulterioare; HCL nr.401/28.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal și a Regulamentului local de urbanism aferent, pentru investiţia „Construire 
locuințe individuale și împrejmuire teren” situată în intravilanul municipiului Piteşti, 
strada Gârlei nr. 11 și f.n.;  HCL nr.402/28.11.2019 privind aprobarea Planului 
Urbanistic de Detaliu pentru investiţia „Clădire locuințe colective” amplasată în 
municipiul Pitești, strada Gîrlei nr. 74; HCL nr.404/28.11.2019 privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiţia „Două clădiri locuințe colective” 
amplasată în municipiul Pitești, strada Dumitru Brătianu nr. 24; HCL 

nr.435/12.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiţia 
„Construire locuință și împrejmuire teren” amplasată în municipiul Pitești, strada 
Deceneu, nr.5A, indicatorii care stau la baza întocmirii raportului anual privind 
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transparenţa decizională, prevăzut de art.13 alin.(1) din Legea nr.52/2003, se prezintă 
astfel: 

a) s-a primit un număr de 17 recomandări la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2019;  

b) a fost inclusă în proiectul de act normativ menţionat la litera a) o 
recomandare; 

c) numărul participanţilor la şedinţele publice, inclusiv la dezbaterea 
publică, a fost de aproximativ 950; 

d) a fost organizată dezbatere publică în cazul HCL nr.108/24.04.2019 
privind aprobarea bugetului municipiului Pitești pentru anul 2019; 

e)  a avut loc un număr total de 18 şedinţe publice ale consiliului local; 
f) numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media - 19; 
g)   nu au avut loc şedinţe ale consiliului local în care să fi fost 

restricţionat accesul public; 
h)  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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