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1.2.7. Capacitate administrativă 

Administraţia publică joacă un rol crucial în dezvoltarea urbană, deorece ei sunt cei care sunt cel 

mai aproape de  cetăţeni şi sunt cei care cunosc cel mai bine care le sunt nevoile şi 

aşteptările. Astfel, prin implicarea şi consultarea lor în luarea deciziilor li se oferă garanţia că vocea 

le este ascultată şi că nevoile le sunt luate în calcul. O administraţie locală care are drept principii de 

guvernare, transparenţa, responsabilitatea şi participarea cetăţenilor este o administraţie mult mai 

eficace şi eficientă. Luarea în calcul a contextului socio-cultural în fundamentarea planurilor 

strategice este un element imperativ pentru dezvoltarea locală a municipiului. 

 

Municipalitatea piteșteană foloseşte diverse instrumente de informare a cetăţenilor cu privire la 

activitatea sa. Principalul instrument folosit este site-ul organizaţiei, www.primariapitesti.to, unde 

sunt publicate anunţurile, evenimentele, documentele strategice, alte informări etc. municipalitatea 

publică, toate hotărârile de consiliu local pe site-ul propriu. De asemenea, pe site-ul organizaţiei se 

găsesc toate rapoartele de activitate, precum şi rapoartele de activitate conform legii 52/2003. Site-

ul este atât în limba română, cât și în limba engleză. Un alt instrument este cel al publicării 

anunţurilor la sediul organizaţiei.  

 

Primăria organizează frecvent dezbateri publice pe diverse teme de interes şi pentru reducerea 

birocraţiei şi fluxurilor informaţionale, pentru accesul rapid al cetăţenilor la date şi informaţii 

publice. 

 

 

Administrația publică locală  

 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti este autoritatea deliberativă a administraţiei publice prin 

intermediul căreia se realizează autonomia locală, organizarea şi funcţionarea acestuia, fiind 

reglementată de dispoziţiile Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală.  

Consiliul Local al Municipiului Piteşti este format din 23 de consilieri, organizaţi în cinci comisii de 

specialitate, astfel: 

� Comisia nr.1 - Comisia economico – financiară; 

� Comisia nr.2 - Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului şi arhitectură; 

� Comisia nr.3 - Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

protecţia mediului şi turism; 
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� Comisia nr. 4 - Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, sport, muncă şi protecţie 

socială, familie şi protecţia copilului; 

� Comisia nr.5 - Comisia juridică, administraţie publică locală, culte şi de disciplină; 

Atribuţiile consiliului local şi ale comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, art. 36 şi art. 54. 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI 

Primarul municipiului Pitești este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de 

specialitate al acesteia. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale şi 

reprezintă municipiul Pitești în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice 

române sau străine, precum şi în justiţie. Primarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege sau 

încredinţate de Consiliul Local. Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, primarul este ajutat de 2 

viceprimari, 1 secretar şi aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local. 

Situaţia numărului de salariaţi de la nivelul administraţiei publice locale din municipiul Piteşti, la data 

de 31.12.2014, se prezintă astfel:  

Administrație publică Nr. Salariați 

Primăria Municipiului Piteşti 232 

Administraţia Domeniului Public Piteşti 265 

Poliţia Locală a Municipiului Piteşti 165 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al 

Municipiului Piteşti 
38 

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti 133 

Filarmonica Piteşti 50 

Centrul Cultural Piteşti 18 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti 174 

Asistenţi personali ai persoanelor cu handicap 217 

Serviciul Public „Creşe” 121 

Sport Club Municipal Piteşti 6 

 

Ca şi în anii precedenţi, pentru eficientizarea activităţii resursei umane au fost alocate resurse 

financiare considerabile pentru modernizarea sistemelor informatice, au fost achiziţionate o serie de 

sisteme şi echipamente de lucru, soft-uri şi licenţe, lucru benefic atât din punct de vedere al creşterii 

eficienţei angajaţilor, cât şi al rapidităţii cu care sunt soluţionate problemele cetăţenilor. În cursul 
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anului 2014 s-a reuşit menţinerea certificării Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu şi 

implementarea standardelor de Control Intern Managerial.  

 

Implementarea unor noi standarde prevăzute de legislaţia în vigoare poate conduce la creşterea 

calităţii serviciilor oferite cetăţenilor prin mărirea vitezei de reacţie decizională şi de adaptare a 

instituţiei la schimbări. 

 

Experienţa lucrului în parteneriate - Oraşe înfrăţite, parteneriate, coperare internaţională/ 

transfrontalieră 

 

Înfrățirile municipiului Pitești cu alte orașe din lume reprezintă oportunitatea de a crea o platforma 

pragmatică, menită să încurajeze buna colaborare între comunități, să promoveze contacte 

prietenești și colaborări pe plan economic și comercial, precum și să ducă la realizarea unor 

schimburi și cooperări în domeniul tehnologiei, culturii, sănătății, educației, etc. 

 

Înfrățirile sunt expresia unității și identității europene. 

 

Kragujevac, Serbia 

Înfrățirea Municipiului Pitești cu orașul Kragujevac s-a realizat în data de 23 octombrie 1971.Prin 

H.C.L nr. 95/13.04.2000, s-a aprobat reînnoirea acordului de înfrăţirea a celor două oraşe ca urmare 

a bunelor relații de colaborare în diverse domenii. 

Înfrățirea a permis în fiecare an schimburi culturale (expoziții, ansambluri folclorice), burse pentru 

studenți și elevi, vizite reciproce între cele două municipalități. 

 

Kragujevac este al patrulea oraș din Serbia, principalul oraș din regiunea Sumadija, fiind situat pe 

malurile râului Lepenica. Orașul are o populație de 150,835 de locuitori. 
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Kragujevac a fost prima capitală a Serbiei moderne, aici fiind proclamată prima constituție din 

Balcani (1935). Fondat în anul 1476, orașul Kragujevac este cunoscut mai ales pentru uzinele sale 

care produc autovehicule, arme și muniții. 

Prima universitate a Serbiei independente a fost fondată în Kragujevac, în anul 1838, fiind precedată 

de instituții notabile înființate tot atunci: prima Școală de Gramatică și Tipografie (ambele în 1833), 

Teatrul Național (1834) și Școala militară (1837). Tudor Pendiuc este cetățean de onoare al orașului 

Kragujevac. 

 

Springfield, Ohio (Sua) 

 

Înfrăţirea municipiul Pitești cu oraşul american Springfield, statul Ohio datează din anul 2001. În 

acelaşi an s-a realizat înfrăţirea trilaterală Kragujevac-Springfield-Piteşti, la 11 iulie 2002 semnându-

se memorandumul de cooperare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Springfield este cel mai mare oraş riveran râului Connecticut şi sediul comitatului Hampden din 

statul Massachusetts, Statele Unite ale Americii. 

 

Conform recensământului Statelor Unite din anul 2000, populaţia oraşului era de 154.082 de 

locuitori, iar în anul 2010 se remarcă o scădere a numărului locuitorilor săi la 153.070. Springfield 

este cel de-al treilea oraş ca populație din Massachusetts şi al patrulea din Noua Anglie, după 

Boston, Worcester şi Providence. Springfield are mai multe “denumiri” dintre care cele mai 

cunoscute sunt: Oraşul caselor (engleză The City of Homes), Orașul celor dintâi (engleză The City of 

Firsts) și Locul de naştere al baschetului (engleză Birthplace of Basketball). 

 

Caserta, ITALIA 

 

În anul 1972 s-a semnat un Acord de înfrăţire cu oraşul italian Caserta. Acordul de colaborare al celor 

două oraşe a fost reconfirmat prin HCL nr. 87/09.04.2002. 
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Caserta este situat la 40 km nord de Napoli, fiind capitala provinciei Caserta din regiunea Campania a 

Italiei. Acesta este un important centru agricol, comercial şi industrial. Caserta este situat la 

marginea Regiunii de câmpie Campania. Palatul Caserta este punctul central de atracție al orașului. 

În prezent între Municipiul Pitești și orașul Caserta există relații doar prin intermediul scrisorilor 

oficiale. 

 

Borlange, SUEDIA 

 

Apropierea dintre municipiul Piteşti şi oraşul suedez Borlange a debutat la 15 martie 1998 şi s-a 

oficializat în anul 2001 prin HCL. nr. 70/12.04.2001. Semnarea acordului de cooperare s-a făcut în 

cadrul celei de a XXXl-a ediţie a Simfoniei Lalelelor, domnul primar Tudor Pendiuc fiind împuternicit 

prin HCL nr. 192/16.04.2008 să semneze acest document. 

Orasul Borlänge se intinde pe o suprafata de 3.413 km² si numara 39.422 de locuitori 

(recensamantul din 2010) cu o densitate de 11,55 pe km². Altitudinea medie este de 151 m. Prima lui 

atestare dateaza din 1944. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniţial Borlange a fost un sat mic, iar primele informaţii istorice cu privire la acesta au apărut în anul 

1390. Satul a fost nesemnificativ până la aproximativ 1870. 

Prin intermediul Borlange, în anul 1875 a fost inaugurată o cale ferată între localitățile Gong și 

Ludvika.  
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Tynaarlo, OLANDA 

 

Colaborarea cu oraşul olandez Tynaarlo a fost iniţiată în 1997 de catre Fundaţia Umanitară Stiching 

Eelde. În data de 19 aprilie 2008, în cadrul celei de a XXXI-a ediţii a Simfoniei Lalelelor, s-a semnat 

acordul de înfrăţire între municipiul Piteşti şi oraşul Tynaarlo, aprobat prin HCL nr. 189/16.04.2008 şi 

înregistrat sub nr.26356/22.04.2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Tynaarlo se află în nord-estul Ţărilor de Jos. Deşi situat în provincia Drenthe, multe dintre 

comunităţile sale servesc ca suburbiile oraşului vecin, Groningen, capitala provinciei cu acelaşi nume. 

În urma unui recensământ din 2007, municipiul Tynaarlo avea o populaţie totală de 31.670 de 

locuitori. 

 

Cabinda și Zaire 

 

În anul 2006, prin HCL nr. 101/16.03.2006 a fost aprobat Acordul de Cooperare cu provinciile 

Cabinda şi Zaire din Republica Angola. 

Cabinda este o enclavă şi o provincie a Angolei, un statut care a fost contestat de mai multe 

organizaţii politice din teritoriu. Capitala este, de asemenea, numită Cabinda. Provincia este 

împărţită în patru municipalităţi - Belize, Zaubuco, Cabinda şi Landana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinda modernă este rezultatul unei fuziuni a trei regate: N'Goyo, Loango și Kakongo. Acesta are o 

suprafaţă de 7,823 km pătrați şi o populaţie de 357,576 de locuitori (estimat în 2006). 
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Zaire este una dintre cele 18 provincii ale Angolei. Ea ocupă 40,130 km pătraţi, în nord-vestul ţării şi 

are o populaţie de aproximativ 600.000 de locuitori. Are un climat tropical. M'Banza Kongo, fostă 

Sâo Salvador, este capitala provinciei. Zaire se învecinează cu Oceanul Atlantic la vest, râul Congo sau 

Zair și Republica Democrată Congo, la nord, provinciile angoleze ale Uige la est și Bengo în Europa la 

Sud.  

În prezent între Municipiul Pitești și cele două provincii există relații doar prin intermediul scrisorilor 

oficiale. 

  

Muntinlupa, FILIPINE 

 

În anul 2006 s-a semnat Acordul de înfrăţire cu oraşul Muntinlupa - Republica Filipine, aprobat prin 

H.C.L.nr. 410/28.11.2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraşul Muntinlupa este cel mai sudic oraş din regiunea Filipine, capitală naţională. Este clasificat ca 

un oraş puternic urbanizat, cu o populaţie de mai mult de 400.000 de locuitori şi i  s-a dat porecla de 

"Emerald City din Filipine", pentru turism. Muntinlupa este locaţia Ayala Alabang Village, una dintre 

cele mai mari comunităţi ale ţării şi cele mai scumpe zone rezidenţiale. În prezent între Municipiul 

Pitești și orașul Muntinlupa există relații doar prin intermediul scrisorilor oficiale. 

 

Bydgoszcz 

 

Înfrățirea Municipiului Pitești cu orașul Bydgoszcz s-a realizat în 

vara anului 2007. Acordul de cooperare între Piteşti şi Bydgoszcz 

s-a semnat la data de 22 iunie 2007, la Bydgoszcz, în Polonia, de 

către domnul primar Tudor Pendiuc, respectiv domnul primar al 

orașului Bydgoszcz.Bydgoszcz este un oraş situat în nordul 

Poloniei, pe râurile Brda şi Vistula. Cu o populaţie de 363,926 de 

locuitori (martie 2011), precum şi o aglomerare urbană 470.000 

de locuitori. 
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Bydgoszcz este cel mai mare oraş din Polonia facand parte din Metroplex Bydgoszcz-Torun, care 

însumează peste 850.000 de locuitori. 

 

 

Ourem-Fatima, PORTUGALIA  

 

În data de 24 ianuarie 2011 domnul primar Tudor Pendiuc a semnat în cadrul unei Şedinţe Festive a 

Consiliului Local Ourem-Fatima, Acordul de Cooperare dintre Municipiul Piteşti şi Municipiul Ourem. 

Astfel s-a convenit ca în condiţii de reciprocitate, să fie iniţiate schimburi de experienţă şi 

parteneriate în domenii precum: managementul administraţiei publice, servicii sociale, urbanism, 

învăţământ, tineret, cultură, sport şi turism, dezvoltare durabilă, protecţia mediului şi afaceri.  

 

Prezentul Acord de Cooperare a intrat în vigoare la data semnării de către cele două municipii şi a 

fost încheiat pentru o perioadă de 4 ani. Municipiul Ourém din Portugalia, are o suprafaţă totală de 

416.6 km 2 și o populaţie totală de 44.186 de locuitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalitatea este compusă din 18 parohii şi este situată în cartierul de Santa. Municipalitatea se 

învecinează cu comunele Pombal (la nord), Alvaiázere (la nord-est), Ferreira do Zézere şi Tomar (la 

est), Torres Novas (la sud-est), Alcanena (la sud-vest), și Batalha și Leiria (la vest). Municipiul Ourém 

are două oraşe: Ourem (aproximativ 12.000 de locuitori) şi Fatima (aproximativ 11.000 de locuitori). 

Principalul punct istoric de atracţie al municipiului este Castelul de Ourém. Fátima este un oras in 

Portugalia, faimos pentru viziunile religioase din 1917. Aici exista una din cele mai mari manastiri 

romano-catolice din lume. 

 

Nafplio, Insula Salamina și Epidavros, GRECIA 

 

Urmare a relaţiilor de colaborare dintre municipalitatea piteşteană şi numeroşi reprezentanţi eleni, 

primarul municipiului Piteşti, domnul Tudor Pendiuc, a semnat în cadrul celei de a XXIV-a ediții a 

Simfoniei Lalelelor, Acorduri de Cooperare cu oraşul Nafplio - reprezentat de domnul primar 

Panagiotis G. 
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Anagnostaras, oraşul – insulă Salamina - reprezentat de domnul primar Ioannis Tsavaris; oraşul 

Epidavros - reprezentat de domnul primar Konstantinos P. Gkatzios. Semnarea Acordurilor s-a 

realizat la Primăria Municipiului Pitești în data de 16 aprilie 2011. Nafplio a fost prima capitală a 

Republicii Elene, de la începutul revoluţiei greceşti în 1821 până la 1834. 

În prezent, este capitala unităţii regionale Argolis fiind situat pe Golful Argolic în nord-estul 

peloponez. Cele mai multe dintre oraşele vechi sunt situate pe o peninsulă proeminentă în Golf; 

această peninsulă formează un golf natural protejat. Municipalitatea Nafplio a fost formată la 

reforma administraţiei publice locale 2011, prin fuziunea dintre următoarele 4 foste municipii, care 

au devenit unităţi municipale: Asini, Midea, Nafplio, Nea Tiryntha. 

 

Salamina-Pireus 

 

Oraşul Salamis este faimos pentru bătălia de la Salamina, în care flota grecească, victorioasă, a 

schimbat soarta războaielor persane, evitând încorporarea Greciei în Imperiul Persan. Salamina este 

cea mai mare insulă a Golfului Saronic şi cea mai aproape de coasta Attica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona insulară este formată din 93.5 km, cu o linie de coastă de aproximativ 100 km şi o populaţie de 

37.088 de persoane. Din punct de vedere administrativ este parte a Prefecturii Attica, 

Departamentul Piraeus. 
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Despre teatrul antic 

 

Epidaurus este o regiune istorică a Argolida pe partea de est. Aceasta este situată la poalele 

Arachnaio, Tithio de sus şi, conform mitologiei, locul unde Asclepius a fost născut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amplasarea strategică a Epidaur, a avut o mare contribuiţie astfel încât oraşul a cunoscut o creştere 

fără precedent. Locuitorii săi s-au ocupat în principal de livrare. Prima aşezare aparţine epocii 

preistorice şi este situată la 12 km de oraşul Epidavros. 

 

Gyumri, ARMENIA 

 

În data de 29 octombrie 2012 s-a semnat la Piteşti, Pactul de Amiciţie între municipiul Piteşti  şi 

Oraşul Gyumri. Pactul a fost aprobat prin HCL nr. 144/24 octombrie 2012. Prin identificarea 

oportunităţilor în domeniul economic, cultural, social, educaţional şi sportiv, precum şi în cel al 

dezvoltării democratice, Pactul de Amiciţie reprezintă baza unei mai bune cunoaşteri a modului de 

viaţă şi a tradiţiilor locuitorilor, în vederea găsirii unor elemente comune care să conducă la 

apropierea şi colaborarea acestor oraşe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyumri este al doilea mare oraş din Armenia şi capitala provinciei Shirak situat în partea nord-vestică 

a ţării la  126 km  nord de capitala Erevan. In anul 2009 oraşul avea o populaţie de 146.400 de 

locuitori. Gyumri are un climat semi-arid, cu ierni caracterizate drept extrem de reci în cazul în care 
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temperatura minimă ar putea scădea până la -41° C. Pe de altă parte, în timpul verii clima din Gyumri 

este relativ caldă, cu temperaturi ce ar putea ajunge până la 36° C. 

 

Chișinău, MOLDOVA 

 

În data de 11 octombrie 2011, municipiul Piteşti a semnat un protocol de colaborare cu municipiul 

Chişinău din Republica Moldova. Municipiul Chişinău este centrul administrativ, teritorial, economic, 

ştiinţific şi cultural al Republicii Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este aşezat la o margine a pantei de sud-est a Podişului Central al Moldovei, în zona de silvostepă. 

Este străbătut de  râul  Bâc (afluent de dreapta al Nistrului), cu afluenţii Durleşti şi Bulbocica. Este 

unul dintre cele mai mari oraşe din Europa Centrală şi de Sud. La 1 ianuarie 1984, aici locuiau 

604.500 de persoane.  

 

Chongqing, CHINA 

  

Protocolul de colaborare și înfrățire a municipiului Pitești cu municipiul Chongqing a fost semnat în 

data de 3 iulie 2013, ca urmare a participării domnului primar Tudor Pendiuc la Forumul de 

Dezvoltare a Relaţiilor de Colaborare şi Afaceri cu Republica Chineză, organizat în China. 

Chongqing este cel mai mare ca suprafață și populație dintre cele patru municipii ale Republicii 

Populare Chineze (celelalte trei municipii sunt Beijing, Shanghai și 

Tianjin). Municipiul Chongqing are o suprafață de 82.300 km 

pătrați și o populație de 31.442.300 de locuitori (2005) deși 

majoritatea din aceștia nu trăiesc în mediu urban, fiindcă 

suprafața municipiului se extinde și peste sute de kilometri 

pătrați de teren rural. Din acest motiv, populația efectivă a 

orașului Chongqing este de cca 12.057.000 de locuitori. 

 


