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INFORMARE  

privind starea economică, socială şi de mediu a  

municipiului Piteşti în anul 2016 

 

I. Date generale  

Municipiul Piteşti este reşedinţa judeţului Argeş, localizat în partea central-

sudică a României, sub Carpaţii Meridionali, deasupra Dunării, în nord-vestul regiunii 

istorice Muntenia, având ca vecini judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Olt, Vâlcea, Sibiu şi 

Braşov. 

Piteştiul se află la confluenţa râului Argeş cu Râul Doamnei, în punctul de 

intersecţie al paralelei 44°51´30΄΄ latitudine nordică cu meridianul de 24°52´ 

longitudine estică, la distanţă relativ egală faţă de Polul Nord şi de Ecuator, cu 

menţiunea că paralela de 45° trece prin comuna Merişani, la 20 km nord de Piteşti. 

Atestarea documentară a Piteştilor se datorează domnitorului Ţării 

Româneşti, Mircea cel Bătrân (1386-1418), care la 20 mai 1388 dăruia, printr-un hrisov, 

mânăstirii Cozia o „moară în hotarul Piteştilor”.  

Piteştii au fost, încă din acea perioadă, datorită aşezării geografice, o 

localitate importantă din punct de vedere comercial. În 1461, documente oficiale atestă 

„Calea Giurgiului”, parte a drumului care făcea legătura cu oraşele Giurgiu, Piteşti, 

Câmpulug-Muscel, Braşov. 

Pe durata domniei lui Neagoe Basarab (1512-1521), Piteştii sunt capitală 

vremelnică a Ţării Româneşti.  Acte domneşti sunt scrise în această perioadă „în noile 

curţi din oraşul Piteşti”, „în minunatul foişor al Piteştilor”, „în minunatul scaun în 

Piteşti”. Referiri similare sunt făcute şi în anii următori, în secolul al XVI-lea, timp în 

care oraşul se dezvoltă ca târg şi este martor al luptelor pentru domnie, fiind inclusiv 

ocupat de trupe turceşti.  

Bine conectat cu principalele oraşe învecinate prin infrastructuri de 

transport rutier şi feroviar, Piteştiul este localizat la o răscruce de drumuri, fiind un nod 

de comunicaţii cu deschidere internă şi internaţională. Legăturile cu importante 

localităţi ale ţării, dintre care Bucureşti, capitala ţării, sunt asigurate prin drumurile 

europene E81/DN A1 (Bucureşti - Piteşti - Sibiu - Cluj-Napoca - Satu-Mare), E574 
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(Bacău - Oneşti - Braşov - Piteşti - Craiova), DN7 (Bucureşti - Găeşti - Piteşti) şi 

DN67B (Piteşti - Vedea - Drăgăşani).  

Municipiul Piteşti, având peste 200.000 de locuitori, împreună cu zona 

metropolitană, concentrează aproximativ 30 % din populaţia judeţului Argeş şi 58,7% 

din populaţia urbană a acestuia, fiind declarat Pol de Dezvoltare Urbană din România. 

Municipiul Piteşti este unitate administrativ-teritorială cu personalitate 

juridică, care deţine un patrimoniu şi are iniţiativă în ceea ce priveşte administrarea 

intereselor publice locale. Administraţia publică a municipiului Piteşti se întemeiază pe 

principiile descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, 

eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării 

cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Autorităţile 

administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală la nivelul municipiului 

sunt Consiliul Local al Municipiului Piteşti, ca autoritate deliberativă şi Primarul 

Municipiului Piteşti ca autoritate executivă, alese conform legii. Primăria Municipiului 

Piteşti este o structură funcţională, cu activitate permanentă, constituită din primar, 

viceprimari, secretarul municipiului şi aparatul de specialitate al primarului. Misiunea 

acesteia este asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor 

şi  oferirea unor servicii publice locale de calitate, realizate în condiţii de eficienţă,  într-

un mod  echitabil, transparent şi legal.  

Datele de contact:  

- sediul: Piteşti, strada Victoriei nr.24, judeţul Argeş; 

- telefon: 0248/213994; 

- fax: 0248/212166; 

- adresă site web: primariapitesti.ro 

- adresă e-mail: primaria@primariapitesti.ro. 

 

Schimbările care s-au produs în societate după 1990 au influenţat pozitiv 

dezvoltarea municipiului Piteşti şi pe fondul unei economii care a trecut cu bine peste 

şocurile economiei de piaţă, oraşul s-a extins şi modernizat.  

Centrul Piteştiului are un aspect nou şi modern, punctul central de atracţie 

fiind „Fântâna Muzicală”, parcurile naturale care s-au modernizat şi au fost extinse, 

mailto:primaria@primariapitesti.ro
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acestea fiind completate cu noi spaţii naturale pentru petrecerea timpului şi mişcare în 

aer liber. 

Datorită dinamicii şi rezultatelor pe diverse planuri ale municipalităţii din 

Piteşti, aceasta a primit titlul de „Primăria Verde din România”, distincţia fiind acordată 

de către publicaţia internaţională de mediu şi ecologie „INFOMEDIU”, pentru 

realizarea investiţiei „Parc Lunca Argeşului”. Acest parc, ce se întinde pe o suprafaţă de 

24 de hectare, fiind cel mai mare parc amenajat din România, completează multitudinea 

de parcuri, zone verzi, spaţii pentru agrement, destindere şi mişcare în aer liber care sunt 

puse la dispoziţia piteştenilor şi a vizitatorilor municipiului nostru. 

Municipiul Piteşti se remarcă prin acţiuni şi manifestări culturale cu 

caracter permanent, având o experienţă de mai bine de trei decenii în acest domeniu, cea 

mai importantă manifestare fiind „Simfonia Lalelelor” considerată ca fiind sărbătoarea 

emblemă a municipiului, ducând faima Piteştiului în toată ţara şi în afara ei.  

  

Astfel, Piteştiul îmbracă straie de sărbătoare prin găzduirea unui eveniment 

unic în România - Simfonia Lalelelor, cea mai cunoscută manifestare dendro-floricolă 

social-culturală, artistică, sportivă şi comercială a municipiului Piteşti, datorită căreia 

oraşul este cunoscut atât în ţară, cât şi în afara graniţelor ţării ca „Oraşul Lalelelor”. 

 

II. Situaţia economică  

II.1. Resurse financiare şi execuţia bugetară 

 

Potrivit prevederilor legale, autorităţile administraţiei publice locale au 

competenţe şi răspund de activitatea de administrare a impozitelor şi taxelor locale. 

Aceasta constă în exercitarea atribuţiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, 

urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetului local, 

inclusiv a majorărilor şi penalităţilor de întârziere şi a amenzilor, soluţionarea 
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contestaţiilor formulate la actele de control şi de impunere precum şi executarea 

creanţelor bugetelor locale. 

Impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2016 au fost stabilite potrivit 

HCL nr. 381/2015 şi HCL nr. 429/2015. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii şi scurtarea timpului alocat de 

contribuabili pentru plata obligaţiilor către bugetul local, la nivelul muncipiului Piteşti 

au funcţionat 6 centre de încasare a impozitelor şi taxelor locale, unul la sediul 

primăriei, iar celelalte 5 în diferite zone ale oraşului. 

Cuantumul impozitelor datorate se poate afla şi achita, de către fiecare 

contribuabil persoană fizică, persoană fizică autorizată sau persoană juridică, la adresa 

www.primariapitesti.ro secţiunea „Impozite şi taxe locale”, sistem disponibil din luna 

mai 2003, iar la adresa www.ghiseul.ro secţiunea „Plata cu autentificare ” de către 

fiecare contribuabil persoană fizică sau persoană fizică autorizată, sistem disponibil de 

la data de 16 iunie 2011, după autentificarea corespunzătoare în fiecare sistem.   

Pentru achitarea impozitelor şi taxelor locale, Primăria Municipiului Piteşti 

acceptă plata pe baza instrumentelor de plată electronică, prin intermediul cardurilor de 

debit şi al cardurilor de credit, utilizând Internetul, precum şi terminalele pentru 

transferul de fonduri la punctul de încasare, tip POS, instalate atât la sediul Primăriei 

Municipiului Piteşti cât şi la centrele de încasări situate în cartierele municipiului 

Piteşti, disponibile prin intermediul Băncii Transilvania. 

Pentru plăţile efectuate cu carduri prin intermediul Internetului la adresa 

www.primariapitesti.ro sau la adresa www.ghiseul.ro secţiunea Primăriei 

Municipiului Piteşti şi prin intermediul POS-urilor, contribuabilii nu datorează 

comision. 

La data de 31 decembrie 2016 figurează înregistraţi ca utilizatori în 

sistemul de plată electronică a impozitelor şi taxelor locale, disponibil la adresa 

www.primariapitesti.ro secţiunea Impozite şi taxe locale, 1.591 contribuabili persoane 

fizice şi 189 contribuabili persoane juridice. 

        În intervalul cuprins între data de 01 ianuarie 2016 şi data de 31 decembrie 

2016 au fost efectuate plăţi prin POS şi prin Internet, astfel :  

Tip contribuabil 
Număr plăţi 

 prin POS 

Suma 

(lei) 

Număr plăţi  

prin Internet la adresa: 

www.primariapitesti.ro 

Suma  

(lei) 

http://www.primariapitesti.ro/
http://www.ghiseul.ro/
http://www.primariapitesti.ro/
http://www.ghiseul.ro/
http://www.primariapitesti.ro/
http://www.primariapitesti.ro/


5 

 

 

Persoane fizice 14.337 3.293.075 457 117.880 

Persoane juridice 1.765 2.867.791 35 111.738 

Total 16.102 6.160.866 492 229.618 

 

        În intervalul cuprins între data de 01 ianuarie 2016 şi data de 31 decembrie 

2016 au fost efectuate plăţi prin Internet la adresa: www.ghiseul.ro secţiunea Primăriei 

Municipiului Piteşti, astfel :  

 

Tip contribuabil Număr plăţi  Suma (lei) 

Persoane fizice 838 209.798 

Persoane juridice 19 6.739 

Total 857 216.537 

 

În anul 2016, în evidenţa fiscală figurau 176.058 poziţii de rol pentru 

contribuabilii persoane fizice, pentru care au fost eliberate 42.761 certificate de atestare 

fiscală privind impozitele şi taxele locale şi a fost efectuată înscrierea rolului fiscal în 

fişa de înmatriculare a autovehiculului în 22.748 de situaţii. În anul 2016 s-au depus şi 

înregistrat 29.252  declaraţii de impunere pentru bunuri impozabile şi s-au înregistrat 24 

cazuri în care au fost depuse contestaţii împotriva actelor administrativ fiscale. 

În cazul contribuabililor persoane juridice, figurau în evidenţa fiscală un 

număr de  22.036  poziţii roluri fiscale, pentru care în anul 2016 au fost eliberate 6.706 

certificate de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi a fost efectuată 

înscrierea rolului fiscal în fişa de înmatriculare a autovehiculului în 31.584 de situaţii. În 

anul 2016 s-au depus şi înregistrat 46.563 declaraţii de impunere pentru bunuri 

impozabile şi s-au înregistrat 5 cazuri în care au fost depuse contestaţii împotriva actelor 

administrativ fiscale. 

În anul 2016 au fost înregistrate 20.248 procese - verbale de contravenţie 

reprezentând amenzi contravenţionale în valoare de 5.262.486 lei, aplicate de diferiţi 

agenţi constatatori pentru nerespectarea prevederilor legale în diverse domenii de 

activitate.  

Au fost încasate creanţe fiscale prin aplicarea procedurilor de executare 

silită în valoare de 1.947.234 lei, de la 355 persoane juridice şi în valoare de 1.406.866 

lei, de la 3.207 persoane fizice. 

http://www.ghiseul.ro/
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Cunoscând importanţa pe care procesul de fundamentare şi întocmire a 

bugetului o are în atingerea obiectivelor şi scopurilor fundamentale ale unei 

administraţii locale, ca în fiecare an, municipalitatea Piteşti a recunoscut în acest proces 

o ocazie de a evalua serviciile oferite de primărie şi celelalte instituţii de subordonare 

locală, de a stabili priorităţile, de a analiza schimbările posibile, de a planifica serviciile 

şi necesităţile viitoare. 

Fundamentarea bugetului iniţial al municipiului Piteşti pe anul 2016 a fost 

realizată în contextul în care în repartizarea pe activităţi a fondurilor din veniturile 

proprii ale bugetului municipiului Piteşti a fost necesar să se ia în considerare mai multe 

aspecte, după cum urmează: 

a) obligaţia stabilită prin lege, în funcţie de anumiţi indicatori, de a 

fundamenta veniturile din impozite, taxe şi alte venituri locale pe anul 2016 la nivelul 

realizărilor anului 2015; 

b) nivelul estimat iniţial al cotei de 41,75 % din impozitul pe venit care s-a 

situat mult sub nivelul încasărilor realizate din această sursă de venit în anul 2015; 

c) asigurarea fondurilor necesare funcţionării în condiţii optime a tuturor 

activităţilor din responsabilitatea autorităţilor publice locale; 

d) necesitatea alocării de resurse importante pentru finanţarea programului 

de investiţii, ca o condiţie de bază pentru dezvoltarea în perspectivă a municipiului. 

Prin luarea în considerare a aspectelor prezentate anterior, în bugetul iniţial 

al municipiului Piteşti pe anul 2016 au fost estimate venituri totale la nivelul de 

334.315.000 lei, din care venituri proprii în sumă de 181.454.000 lei, cheltuieli totale la 

nivelul de 361.500.000 lei, iar pentru acoperirea deficitului reprezentat de diferenţa 

dintre venituri şi cheltuieli în sumă de 27.185.000 lei a fost aprobată utilizarea 

excedentului bugetului local la finele anului 2015 în scopul finanţării cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare. 

Referitor la cota defalcată din impozitul pe venit, ca element de structură al 

veniturilor proprii, este de menţionat faptul că prevederea bugetară iniţială în sumă de 

94.659.000 lei a fost cea estimată şi comunicată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Argeş, estimare care s-a dovedit extrem de prudentă întrucât în cursul anului 

încasările din această sursă de venit au înregistrat o tendinţă crescătoare în raport cu 

estimările, ceea ce a permis suplimentarea prevederilor de cheltuieli ale activităţilor 
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finanţate din bugetul local în vederea asigurării serviciilor obligatorii la un nivel 

calitativ corespunzător. 

În executarea bugetului municipiului Piteşti în cursul anului 2016 s-a 

urmărit în permanenţă obţinerea unui echilibru între resursele posibil de mobilizat şi 

nevoile de finanţare existente la nivelul municipiului, ceea ce a impus ca necesitate 

rectificarea prevederilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului local în raport cu evoluţia 

încasărilor şi priorităţile în efectuarea cheltuielilor. 

În sinteză, execuţia bugetului municipiului Piteşti pe anul 2016 se prezintă 

astfel: 

Veniturile bugetului local s-au constituit din venituri proprii, sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvenţii de la bugetul de stat şi sume alocate 

pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare în contul 

plăţilor efectuate în anul anterior din bugetul local. 

Veniturile totale planificate ale bugetului municipiului Piteşti în anul 2016 

au fost în sumă de  404.977.500 lei,  iar veniturile totale realizate au fost de 404.967.391 

lei. Pe surse de venit, veniturile planificate şi realizate se prezintă astfel: 

                                                                                                                          

- lei - 

Denumire indicator Planificat Realizat % 

Venituri totale, din care: 404.977.500 404.967.391 99,99 

Venituri proprii 225.617.000 226.320.804 100,31 

Sume defalcate din T.V.A 135.674.000 133.427.070 98,34 

Donaţii şi sponsorizări 2.000 2.000 100,00 

Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei 

publice, din care: 

- Subvenţii de la bugetul de stat către 

bugetele locale necesare susţinerii derulării 

proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare 

 

20.809.500 

 

 

 

13.686.000 

 

22.615.343 

 

 

 

15.547.481 

 

108,68 

 

 

 

113,60 

Sume FEN postaderare în contul plăţilor 

efectuate şi prefinanţări 

 

22.875.000 

 

22.602.174 

 

98,81 
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Veniturile proprii ale bugetului municipiului Piteşti, constituite, potrivit 

prevederilor legale, din impozite, taxe, alte venituri locale, cota de 41,75 % din 

impozitul pe venit încasat de pe raza municipiului şi sume alocate de consiliul judeţean 

pentru echilibrarea bugetului local, au înregistrat un grad de realizare de 100,31 %. 

Această categorie de venit a reprezentat 55,89 % din totalul veniturilor 

încasate la bugetul municipiului Piteşti în perioada de raportare, constituind, de altfel, 

principala sursă de finanţare a activităţilor şi acţiunilor desfăşurate şi realizate până la 

31.12.2016.  

În structură, realizarea veniturilor proprii se prezintă astfel : 

                                                                                                                          

- lei - 

Denumire indicator Planificat Realizat % 

Venituri proprii - Total, din care: 225.617.000 226.320.804 100,31 

Impozite, taxe şi alte venituri locale 85.674.000 86.378.788 100,82 

Cote defalcate din impozitul pe venit 139.151.000 139.150.016 100 

Sume alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetului local 

792.000 792.000 100 

 

Dimensionarea prevederilor de cheltuieli din buget a fost realizată în 

funcţie de baza legală, ţinându-se seama de priorităţile în angajarea lor şi de necesitatea 

corelării cu sumele bugetare posibil de realizat în anul financiar 2016. 

Printre priorităţile stabilite prin politica bugetară pentru acest an în funcţie 

de care au fost utilizate fondurile prevăzute în bugetul municipiului Piteşti pe anul 2016 

se pot aminti: 

✓ promovarea unor programe de dezvoltare în perspectivă a municipiului 

Piteşti, ca o condiţie de bază în creşterea surselor de venit ale bugetului local, în crearea 

de noi locuri de muncă, în îmbunătaţirea aspectului urbanistic al oraşului, cu influenţe 

pozitive în creşterea atractivităţii pentru investitori; 

✓ întreţinerea, repararea şi salubrizarea străzilor, trotuarelor, aleilor, 

parcărilor, precum şi întreţinerea şi extinderea spaţiilor verzi; 

✓ întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale a învăţământului 

preuniversitar de stat şi stimularea performanţelor  şcolare; 
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✓ susţinerea măsurilor de protecţie socială şi asistenţă socială; 

✓ întreţinerea, extinderea şi funcţionarea la parametrii calitativi superiori a 

reţelei de iluminat public din municipiul Piteşti; 

✓ realizarea unor lucrări de investiţii în toate domeniile de activitate din 

responsabilitatea municipalităţii; 

✓ susţinerea activităţilor culturale, artistice şi sportive din municipiu, a 

ONG-urilor şi bisericilor. 

 Fondurile prevăzute în bugetul municipiului Piteşti în anul 2016 şi utilizate 

potrivit destinaţiilor stabilite în bugetul aprobat au fost alocate pentru activităţile 

derulate prin: Primăria Municipiului Piteşti, Administraţia Domeniului Public Piteşti, 

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, Poliţia Locală a 

Municipiului Piteşti, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, Centrul 

Cultural Piteşti, Filarmonica Piteşti, Sport Club Municipal Piteşti, Direcţia pentru 

Evidenţa Persoanelor a Municipiului Piteşti, prin unităţile din învăţământul 

preuniversitar de stat din Piteşti grupate în 47 centre financiare, precum şi prin cele 11 

creşe din Piteşti.  

În anul 2016, în bugetul municipiului Piteşti s-au prevăzut cheltuieli totale 

în sumă de 404.977.500 lei, iar cheltuielile realizate au fost de 333.816.717 lei. 

Pe activităţi, cheltuielile au fost realizate faţă de planificat, după cum 

urmează:                         

                                                                                               - lei - 

Denumire indicator Planificat Realizat % 

Cheltuieli totale, din care: 404.977.500 333.816.717 82,43 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 20.172.000 12.589.022 62,41 

Alte servicii publice generale, din care: 

- Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 

autorităţilor locale   

13.116.000 

 

12.100.000 

921.561 

 

0 

7,03 

 

- 

Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi, din care: 

- Dobânzi aferente creditelor externe 

garantate 

 

4.095.000 

3.900.000 

 

26.500 

0 

 

0,65 

- 

Ordine publică şi siguranţă naţională 8.329.000 7.667.035 92,05 

Învăţământ 140.504.000 135.560.027 96,48 
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Sănătate 3.351.500 3.304.595 98,60 

Cultură, recreere şi religie 39.957.000 32.963.807 82,50 

Asigurări şi asistenţă socială 23.805.000 22.657.394 95,18 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  42.227.000 33.957.875 80,42 

Protecţia mediului 14.142.000 12.188.112 86,18 

Acţiuni generale economice, comerciale 

şi de muncă 

 

5.910.000 

 

821.649 

 

13,90 

Combustibili şi energie 33.895.000 33.042.159 97,48 

Transporturi 55.474.000 38.116.981 68,71 

 

În totalul cheltuielilor realizate în anul 2016 în sumă de 333.816.717 lei, 

90% au fost reprezentate de cheltuielile secţiunii de funcţionare (300.090.464 lei) iar 

10% de cheltuielile secţiunii de dezvoltare (33.726.253 lei). 

În execuţia bugetului secţiunii de funcţionare, accentul a fost pus pe 

angajarea cheltuielilor strict necesare pentru derularea în bune condiţii a tuturor 

activităţilor finanţate din bugetul local în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru 

anul 2016, ţinându-se seama de evoluţia încasării veniturilor bugetului local şi de 

condiţionările generate de schimbările economice la nivel naţional şi local. 

În ceea ce priveşte cheltuielile secţiunii de dezvoltare, din bugetul 

municipiului Piteşti pe anul 2016 s-au realizat investiţii care au adus o contribuţie 

importantă la dezvoltarea patrimoniului public al municipiului Piteşti, au fost executate 

lucrări la obiective care sunt prevăzute a fi realizate în continuare în anul 2017, s-au 

efectuat lucrări de proiectare şi s-au achiziţionat mijloacele fixe din listele de dotări 

aprobate. 

La data de 31.12.2016, Municipiul Piteşti nu a înregistrat plăţi restante. 

Execuţia bugetului Municipiului Piteşti pe anul 2016 se poate consulta 

accesând site-ul Primăriei Municipiului Piteşti - secţiunea Documente publice/Buget şi 

raportări/Raportări financiare/Raportări pentru 2016 - trimestrul IV. 

 

II.2. Control administrare venituri. 
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Scopul auditului este de a evalua dacă sistemele de management şi control 

intern sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, eficienţă şi 

eficacitate. 

Din dispoziţia ordonatorului principal de credite, biroul de audit  din cadrul 

primăriei efectuează auditarea, atât a activităţii proprii, cât şi a activităţii unităţilor 

subordonate. 

Planificarea misiunilor de audit s-a efectuat în conformitate cu Carta 

auditului intern şi cu obiectivele propuse, evaluând riscurile principale şi definind 

priorităţile în funcţie de resursele alocate de la bugetul local şi de fondurile încasate care 

se fac venituri la bugetul local, de criteriile semnal şi deficienţele constatate anterior în 

rapoartele de audit.  

În anul 2016, au fost planificate şi efectuate 14 misiuni de audit 

concretizate în recomandări implementate şi parţial implementate. 

 

II.3. Populaţie. 

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, populaţia stabilă a 

municipiului Piteşti la data de 1 iulie 2016 se cifra la 175.887 locuitori, dintre care 

93.332 de sex feminin şi 82.555 de sex masculin. 

Pe grupe de vârstă, populaţia municipiului, la aceeaşi dată, se prezintă 

astfel:  

• grupa 0-19 ani  -   30.608 locuitori, în scădere față de anul 2015;   

• grupa 20-59 ani - 105.302 locuitori, în scădere față de anul 2015; 

• grupa peste 60 de ani -  39.977 locuitori, în creștere față de anul 2015. 

 

II.4. Societăţi comerciale. 

La nivelul anului 2016 în judeţul Argeş au fost efectuate în registrul 

comerţului un număr de 2.771 înmatriculări persoane fizice şi juridice - în scădere cu 

7,45% faţă de anul 2015 şi 2.789 radieri - în creştere faţă de anul 2015 cu 17,36%.  

 

II.5. Forţa de muncă (salariaţi, şomaj, câştig salarial). 

Efectivul salariaţilor din judeţul Argeş la nivelul lunii iunie 2016 a însumat 

143.224 persoane, înregistrând o dinamică pozitivă atât faţă de efectivul salariaţilor 
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înregistrat la sfârşitul lunii anterioare (+442 persoane, respectiv +0,31%), cât şi faţă de 

efectivul salariaţilor de la sfârşitul lunii decembrie 2015, cu 4326 persoane (+3,02%).     

La nivelul lunii decembrie 2016, potrivit datelor Institutului Naţional de 

Statistică, numărul şomerilor înregistraţi în municipiul Piteşti a fost de 589 persoane, în 

scădere cu 13 persoane (+2,21%) faţă de luna noiembrie şi în scădere cu 334 persoane  

(-56,71%) comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2015. 

Analizând structura pe sexe a şomerilor înregistraţi se observă că, la nivelul  

lunii decembrie 2016, femeile au avut o pondere de 66%, în scădere faţă de ponderea 

din anul 2015. 

Totodată, la nivelul judeţului Argeş în luna decembrie 2016 se înregistrau 

un număr de 12.115 şomeri, dintre care 4.991 femei, rata şomajului fiind de 4,7%, faţă 

de luna decembrie 2015 când se înregistrau 13.015 şomeri, dintre care 5.516 femei, rata 

şomajului fiind de 5,1%. 

În luna iunie 2016 câştigul salarial mediu net realizat în judeţul Argeş a fost 

de 1.903 lei, iar raportat la realizările înregistrate în aceeaşi lună a anului 2015, evoluţia 

câştigului salarial mediu net la nivelul judeţului a fost descendentă, cu o scădere totală 

de 3,64%. În luna iunie 2016 câştigul salarial mediu brut realizat în judeţul Argeş a fost 

de 2.634 lei, iar raportat la realizările înregistrate în aceeaşi lună a anului 2015, evoluţia 

câştigului salarial mediu net la nivelul judeţului a fost descendentă, cu o scădere totală 

de 2,91%. 

Prin comparaţie cu media naţională a câştigului salarial, realizările din 

judeţul Argeş au fost, în luna iunie 2016, mai mici cu 8,35% în valoare brută şi, 

respectiv, cu 8,42% în cuantum net. 

Schimbările actuale, mult mai complexe, frecvente şi rapide, au un impact 

apreciabil asupra managementului autorităţilor, instituţiilor şi serviciilor publice de la 

nivelul municipiului Piteşti. Ele trebuie să îşi găsească corespondenţa în schimbări pe 

măsură, la nivelul resurselor umane şi al structurilor organizatorice din cadrul acestora.  

În cursul anului 2016 şi-au încetat activitatea din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Piteşti un număr de 11 funcţionari publici şi 5 

salariaţi încadraţi în funcţii contractuale, prin pensionare sau demisie. 

La nivelul Primăriei Municipiului Piteşti a fost organizat un număr de 34 

de concursuri pentru angajare de personal. Ca urmare, în cadrul aparatului de 
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specialitate al Primarului Municipiului Piteşti au fost angajate 3 persoane în funcţii 

publice de conducere şi 16 persoane în posturi de execuţie, dintre care 9 au ocupat 

funcţii publice iar 7 persoane au fost angajate cu contract individual de muncă încheiat 

pe perioadă determinată.       

În cursul anului 2016, un număr de 11 persoane au exercitat  cu caracter 

temporar funcţii publice de conducere, urmare promovării temporare, în condiţiile legii, 

pe funcţiile publice de conducere vacante sau temporar vacante.  

Venitul brut mediu realizat în anul 2016 de salariaţii din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului a fost de 2.893 lei.   

Venitul brut mediu realizat de salariaţii din cadrul Serviciului Public Creşe 

a fost de 1.683 lei. 
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III. Investiţii 

III.1.  Investiţii din bugetul municipiului Piteşti. 

Investiţiile realizate de municipalitate în 2016, au vizat în principal 

reabilitarea rețelelor de termoficare,  infrastructurii, precum și obiective a căror 

finalizare are ca  scop creşterea  calităţii vieţii urbane. 

S-a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective: 

1. Dezvoltarea economică şi încurajarea mediului de afaceri; 

2. Implicarea activă a factorilor locali în strategiile de dezvoltare regională; 

3. Implicarea politicilor regionale în practicile guvernamentale din 

domeniul economic, social, cultural şi de mediu, cu respectarea cerinţelor 

reglementărilor naţionale şi ale Uniunii Europene la nivel local. 

Cheltuielile cu investiţiile-activitate proprie au fost în sumă de 11.751 mii 

lei, din care 2.751 mii lei reprezintă fonduri alocate din alte surse constituite potrivit 

legii. 

Cele mai importante investiţii ale municipiului Piteşti în anul 2016  sunt: 

•  Canal pluvial Zona Craiovei.  

Canalul pluvial se află pe domeniul public al municipiului Piteşti, în zona 

Craiovei, în aval de podul de pe strada Calea Craiovei (DN 65), pe traseul văii Geamăna 

Mică.  

Investiţia cuprinde următoarele lucrări principale : Canal pluvial casetat din 

beton armat şi amenajarea terenului (umpluturi) deasupra canalului casetat proiectat.  

Amenajarea prin casetare a canalului pluvial existent se va realiza pe o 

lungime de 717 m. Se reabilitează totodată şi sistemul de canalizare menajer care va fi 

în lungul canalului casetat, paralel cu acesta. Lucrarea nu afectează arii protejate sau 

zone tampon, monumente ale naturii sau arheologice, zone cu restricţii de construit. 

Contractul este în derulare și urmează să fie finalizat în cursul anului 2017.  

•  Reabilitare și modernizare retele termice  de transport str. 1 

decembrie 1918 –tronson Racord CT 910 – racord Spitalul Județean Argeș. 

•  Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție  aferente PT 

1005. 
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• Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente 

PT1006. 

Lucrările s-au executat pentru obținerea creșterii eficienței în furnizarea  

energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum la consumatorii branșați la 

centralele termice menționate, în conformitate cu exigențele de performanță esențiale 

ale instalațiilor și construcțiilor.  

Vechimea rețelelor termice de peste 40 de ani (acestea nu au fost reabilitate  

decât parțial și accidental în caz de avarie), frecvența cu care avariile se produc, starea 

izolațiilor termice ale conductelor coroborată cu necesitatea reducerii  la minimum a 

pierderilor de energie termică, au impus necesitatea reabilitării rețelelor termice. 

Lucrările de modernizare și reabilitare a rețelelor termice de distribuție  a 

energiei termice vor consta în optimizarea traseelor, redimensionarea conductelor și 

contoarelor  de energie termică în funcție de numărul consumatorilor branșați în prezent 

la SACET și înlocuirea conductelor vechi, uzate fizic și moral, cu conducte preizolate  

montate direct în pământ.   

Lucrările de reabilitare și modernizare a rețelelor termice de distribuție sunt 

lucrări eligibile pentru cofinanțare în limita a maximum 70% din valoarea proiectului,  

de la bugetul de stat prin Programul Termoficare 2006 -2020, căldură și confort, cu 

condiția prevederii în bugetul de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale 

pentru anul 2017 a sumelor necesare finanțării proiectului (surse proprii și atrase, altele 

decât cele de la bugetul de stat  alocate prin programul Termoficare  2006 -2020, 

căldură și confort). 

Obiectivul Reabilitare și modernizare rțtele termice de transport str. 1 

Decembrie 1918 – tronson Racord CT 910 – racord Spitalul Județean Argșs a fost 

finalizat și recepționat, celelalte două fiind în curs de execuție și având ca termen de 

finalizare luna aprilie 2017.                                

• Amenajare zona străzilor I.L.Caragiale, Octavian Goga, Maria 

Demetrescu, I.G.Valentineanu (Tarlaua 22) - domeniu public 

Modernizarea străzilor a necesitat lucrări care constau  în reprofilarea 

drumurilor de pământ existente, asigurarea unui sistem rutier şi a unor trotuare de acces 

pietonal. 
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Reţeaua de canalizare pluvială s-a executat numai pe domeniul public şi s-a  

corelat cu reţeaua de canalizare menajeră existentă pe cele 4 străzi. Preluarea debitelor 

din canalizarea pluvială  se va face în reţeaua orăşenească. Îmbrăcămintea drumurilor  

se va realiza dintr-un covor asfaltic în două straturi. Lucrările au început în anul 2015 și   

au ca termen de finalizare luna septembrie 2017. 

•  Amenajare spațiu Club pentru bătrâni. 

 Obiectivul a constat în amenajarea unei  încăperi de  clădire existentă  în 

cadrul fostului PT 517, str. Maior Șonțu, în vederea transformării în club pentru 

persoane vârstnice. Prin amenajarea acestui club, municipalitatea oferă posibilitatea 

persoanelor vârstnice să socializeze  și să practice diverse activități recreative. În cadrul 

acestui spațiu, dotat cu instalații sanitare, electrice și de climatizare, mobilat și dotat 

corespunzător, persoanele în vârstă își vor putea petrece timpul liber și organiza diferite 

activități. 

Contractul a fost finalizat și în prezent acesta funcționează. 

•  Regenerare urbană a zonei din lungul Râului Argeş din intravilanul 

municipiului Piteşti. 

Realizarea investiţiei contribuie la ridicarea calităţii spaţiului urban, 

devenind implicit un mijloc activ de promovare a Municipiului Piteşti şi a cadrului 

natural existent în zonă. Realizarea acestui obiectiv presupune stabilirea  unui element 

de legătură pietonală între noul parc “Lunca Argeşului” şi vechiul parc “Ştrand” ce a 

căpătat o nouă înfăţişare în urma recentei reabilitări. Traseul propus spre regenerare 

urbană începe chiar în zona de sub podul rutier peste râul Argeş, reper fix, de unde se 

racordează la trama pietonală a noului parc “Lunca Argeşului” şi se continuă în lungul 

râului pe malul drept al lacului de acumulare, pe coronamentul digului până la ieşirea în 

strada Lânăriei, lângă plaja “Tudor Vladimirescu”, pe o suprafaţă estimată de circa 6264 

mp, suprafaţă ce face obiectul Protocolului de colaborare cu Administraţia Naţională 

“Apele Române”-Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea. În anul 2016, a fost 

întocmit Planul Urbanistic Zonal solicitat, urmând ca, începând cu anul 2017, să se 

finalizeze proiectarea pentru acest obiectiv. 

De asemenea, Primăria Municipiului Piteşti a demarat şi finalizat achiziţia 

serviciilor de proiectare pentru obiectivele “Modernizare Piața Trivale”, 

“Modernizare Piața Găvana” și a încheiat contractele de finanțare pentru obiectivele 
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de investiții “Introducere rețele gaze str. Jan Constantinescu (TANCODROM)” și 

“Introducere rețele gaze str. Prof. Ion Angelescu (TANCODROM)”, urmând ca în 

anul 2017 să se  finalizeze  lucrările.  

Realizarea obiectivelor de investiţii prevăzute în Programul de investiţii al 

Municipiului Piteşti va contribui la susţinerea şi promovarea progreselor economice şi 

sociale la nivelul municipiului Piteşti având o contribuţie semnificativă la dezvoltarea 

durabilă a municipiului.   

LISTA DE CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2016 
 

Nr. 

Crt. 

Nr.contract Obiectul 

contractului 

Suma-lei 

inclusiv TVA- 

Procedura 

de achiziție 

Denumire 

câștigător 

1. 15037/23.03.2017 Instalație de 

filtroventilație 

pentru adăposturi 

de protecție civilă 

-2 buc. 

66.500 Achiziție 

directă 

SC DENIS 

SPEED 

LOGISTIC SRL 

Pitești 

2. 16157/29.03.2017 Sirenă electronica 

2buc 

76.000 Achiziție 

directă 

SC ALSU TECH 

SRL 

3. 16707/31.03.2017 Instalație de 

încărcat butelii  

cu aer comprimat 

1 buc 

31.500 Achiziție 

directă 

SC 

MEHRLICHT 

SRL 

4. 25381/23.05.2017 Dirigenție de 

șantier pentru 

obiectivul RK 

acoperiș sediul 

Primăria 

municipiului 

Pitești 

9324 Achiziție 

directă 

SC PASNIK 

DREAM 

CONSULTING  

5. 27453/03.06.2016 Multifuncțional 

Xerox 3 buc 

80.100 Achiziție 

directă 

SC SDM 

OFFICE GRUP 

SRL 

6. 27919/07.06.2016 Parcare 

supraterană  zona 

Școala 

Gimnazială Al. 

Davila 

144.990,72 Achiziție 

directă 

SC MODVEST 

CONSTRUCT  

2000 SRL 

7. 27264/02.06.2016 Parcare 

supraterană zona 

Spitalul de 

Pediatrie  

144.000 Achiziție 

directă 

SC KREATE 

STUDIO DE 

ARHITECTURĂ 

DUMITRESCU 

&CO SRL 

8. 28220/08.06.2016 Parcare 

supraterană zona 

Poșta Craiovei 

98.399 Achiziție 

directă 

SC SIRIUS 

PROIECTARE 

STUDII SRL 

9. 32655/06.07.2016 Canal Pluvial 

Craiovei 

1.129.529,14 Procedură 

simplificată 

SC SERV 

CONSRUCT 

STAR SRL 

10. 35695/26.07.2016 Dirigenție de 

șantier pentru 

7.560 Achiziție 

directă 

SC MVA 

MEDIA CAM 
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obiectivul Canal 

Pluvial Craiovei 

SRL 

 

11. 36312/29.07.2016 Panouri 

presemnalizare  

Pasaj  Rutier 

Podul Viilor  

299.824,21  Achiziție 

directă 

SC METABET 

CF SA 

12. 47745/12.10.2016 Reabilitare 

Centrul de 

Impozite și Taxe 

Locale  Bd. 1 

Decembrie 1918,  

parter, bl.M5a 

71.977,55  Achiziție 

directă 

SC COREM 

SRL  

13. 48365/14.10.2016 Soft pentru 

emitere  

certificate de 

atestare fiscal on-

line și semnătură 

digitală 

80.400 Achiziție 

directă 

SC 

ADVANCED  

TECHNOLOGY 

SYSTEMS SRL 

14. 49932/26.10.2016 Dirigenție de 

șantier pentru 

obiectivul 

Reabilitare 

Centrul de 

Impozite și Taxe 

Locale  Bd. 1 

Decembrie 1918,  

parter, bl.M5a 

2.400  Achiziție 

directă 

SC INFRA 

CONSULTING 

AMO SRL 

15. 51542/04.11.2016 Program de 

îmbunătățire  a 

eficienței 

energetice  pentru 

municipiul Pitești 

85.000 Achiziție 

directă 

SC GREEN 

BUSINESS SRL 

16. 42342/12.09.2016 Combatere 

alunecări de teren 

str. Zamfirești din 

municipiul Pitești 

400.000 Achiziție 

directă 

SC 

CONSTRUCT 

STEEL 

MARKET 

17. 52258/28.11.2016 Dirigenție de 

șantier pentru 

obiectivul 

Combatere 

alunecări de teren 

str. Zamfirești din 

municipiul Pitești 

1.200 Achiziție 

directă 

SC EGETIC 

TOP ACTIV 

SRL 

18. 53317/15.11.2016 Server  124.704 Achiziție 

directă 

SC PRIME 

SOLUTIONS 

SRL  

19. 53572/16.11.2017 Dirigenție de 

șantier pentru 

obiectivul 

Panouri  

presemnalizare 

Pasaj Rutier 

Podul Viilor 

2.880 Achiziție 

directă 

SC PASNIK 

DREAM 

CONSULTING 

SRL 

20. 54029/21.11.2016 Lucrări de 

conformare  în 

vederea obținerii  

216.000 Achiziție 

directă 

SC COREM 

SRL 
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autorizației ISU  

la Centrul 

Multifunțional 

Pitești 

21. 55386/28.11.2016 Dirigenție de 

șantier pentru 

obiectivul Canal 

Pluvial Craiovei 

5.040 Achiziție 

directă 

SC EGETIC 

TOP ACTIV 

SRL 

22. 55388/28.11.2016 Dirigenție de 

șantier pentru 

obiectivul Lucrări 

de conformare în 

vederea  obținerii 

autorizației ISU  

la Centrul 

Multifuncțional 

Pitești 

2.400 Achiziție 

directă 

SC COR AS ON  

BEST SRL 

23. 56187/06.12.2016 Calculatoare -75 

buc. 

338.852,40 Procedură 

simplificată 

SC B2B 

DIGITAL SRL 

24. 56484/07.12.2016 Reabilitare Piața 

Găvana 

96.000 Achiziție 

directă 

SC KREATE 

STUDIO DE 

ARHITECTURĂ 

DUMITRESCU 

&CO SRL 

25. 56637/07.12.2016 Reabilitare Piața 

Trivale 

82.656 Achiziție 

directă 

SC MODVEST 

CONSTRUCT 

2000 SRL 

 

III.2. Investiţii din fonduri europene. 

În anul 2016 s-a urmărit respectarea obiectivelor de dezvoltare ale 

municipiului şi corelarea proiectelor finanţabile din fonduri externe cu obiectivele din 

planul de investiţii al municipiului Piteşti: 

• acordarea de consultanţă pe tema posibilităţilor şi modalităţilor de 

accesare a fondurilor comunitare şi a condiţiilor de finanţare a proiectelor; 

• participarea la întâlniri de lucru, seminarii, conferinţe pentru dezbaterea 

unor probleme comunitare sau privind finanţările externe;  

• implementarea măsurilor din „Strategia post-aderare a municipiului 

Piteşti în perioada 2007-2013”, document de bază în vederea promovării unei viziuni 

strategice în ceea ce priveşte dezvoltarea viitoare a municipiului Piteşti prin promovarea 

unui management integrat la toate nivelurile şi corelat cu documentele programatice de 

la nivel european, regional şi naţional; 

• implementarea măsurilor din “Strategia de Dezvoltare a Municipiului 

Piteşti pentru perioada 2014-2020”, prin iniţierea pregătirii de proiecte de investiţii 
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pentru care se doreşte finanţarea din fonduri externe nerambursabile ale UE. Astfel s-a 

început pregătirea documentaţiei pentru achiziţia publică de servicii în vederea 

întocmirii Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Piteşti, document 

important şi necesar pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020, 

fiind încheiat contractul pentru elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al 

Municipiului Piteşti în luna decembrie; 

• Municipiul Piteşti a continuat şi a finalizat implementarea Planului 

Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Piteşti din cadrul Programului 

Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor – poli urbani de creştere. În cadrul acestui Plan Integrat de Dezvoltare 

Urbană(PIDU) al Municipiului Piteşti există 12 proiecte pentru care s-a solicitat 

finanţare nerambursabilă din fondurile structurale ale Uniunii Europene. În anul 2016 s-

a continuat implementarea următoarelor proiecte, finanţate din fondurile europene 

structurale prin POR 2007-2013, Axa Prioritară 1: „Pasaj Rutier Podul Viilor din 

municipiul Piteşti”, „PROIECT URBAN – Reabilitare Infrastructură Urbană în 

Municipiul Piteşti”, „Realizare Centru Multifuncţional”. Aceste proiecte au fost 

finalizate până la data de 30.06.2016; 

• În anul 2016 s-a continuat implementarea proiectului „Extinderea si 

reabilitarea termică a Şcolii 19 din Piteşti” finanţat nerambursabil din fonduri UE prin 

Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii 

sociale – Domeniul major de intervenţie 3.4. “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si 

echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare si a infrastructurii 

pentru formare profesională continuă”. Proiectul a fost finalizat până la data de 

30.06.2016; 

• În anul 2016, Municipiul Piteşti a colaborat cu ADR Sud Muntenia, 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Organismul Intermediar 

Pentru Turism/Regiunea Sud Muntenia pentru implementarea în bune condiţii ale 

proiectelor menţionate mai sus, finanţate din fonduri nerambursabile ale UE. 

• Municipiul Piteşti a demarat şi a finalizat procedura de selecţie a unor 

parteneri în vederea implementării proiectului: ,,Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea 

socială şi economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul municipiului Piteşti” în 

cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), fiind depusă cererea 
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de finanţare în luna septembrie a anului 2016 în cadrul Programului Operaţional Capital 

Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, 

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei 

forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9ii: Integrarea socio-economică a 

comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.1: Reducerea 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile 

marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea 

de măsuri integrate. 

 

IV. Achiziții 

Situația contractelor de achiziție atribuite printr-o procedură de achiziție: 
 

Nr. 

Crt. 

Executant/Beneficiar Obiectul contractului Valoarea 

contractului 

(inclusiv 

TVA) 

Tip* 

procedură 

Tip** 

contact 

1 S.C. 

GEOTERPROIECT 

S.R.L. 

Servicii cadastrale 252.000 PS S 

2 S.C. ADVANCED 

TECHNOLOGY 

SYSTEMS S.R.L. 

Servicii de întreţinere 

şi upgrade pentru 

modulul de impozite şi 

taxe al aplicaţiei 

ATLAS 

282.744 NFP S 

3 S.C. SOBIS 

SOLUTIONS S.R.L. 

Servicii de întreţinere a 

aplicaţiei de Document 

Management 

79.968 NFP S 

 

 

Legendă:*L – licitaţie                                                           **L – contracte de lucrări 

                PS – procedură simplificată                                    S – contracte de servicii 

                NFP – negociere fără publicarea unui                     F – contracte de furnizare 

                            anunţ de participare 

 

Situația contractelor de achiziție atribuite prin achiziție directă: 

 

Nr. 

Crt. 

Executant/Beneficiar Obiectul contractului Valoarea 

contractului 

(inclusiv 

TVA) 

Tip 

contract* 

1 S.C. CERTSING S.A Servicii de certificare 456 lei S 

2 S.C. WOLTERS 

KLUVER ROMÂNIA 

S.R.L. 

Servicii iDrept 9.180 lei S 

3 S.C. CIPRO EDIL Lucrări de reparaţii la 21.455,04 lei L 
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CONSTRUCT S.R.L-D Centrul de Încasare 

Impozite şi Taxe Locale 

situat în cartierul Găvana 

4 S.C. ABSOLUT S.R.L. Furnizare formulare 

tipizate 

37.050 lei F 

5 S.C. SUBLIME 

ENTERTAINMENT 

AGENCY S.R.L. 

Servicii artistice 105.056,08 lei S 

6 S.C. DEXTER SEO 

MARKETING S.R.L. 

Prestarea serviciilor de 

mentenaţă, găzduire, bak-

up, optimizare SEO a 

portalului de informaţii şi 

bază de date 

www.travelpitesti.ro 

16.200 lei S 

7 S.C. SDM OFFICE 

GROUP S.R.L. 

Furnizare produse 

papetărie şi birotică 

65.262,53 F 

8 ASOCIAŢIA DE 

SPRIJIN A COPIILOR 

HANDICAPAŢI FIZIC – 

ROMÂNIA, UNITATEA 

PROTEJATĂ 

„ÎMPREUNĂ” 

Furnizare produse 

papetărie şi birotică 

16.738,38 lei F 

9 OMV PETROM 

Marketing S.R.L. 

Furnizare bonuri 

carburanţi 

41.790 lei F 

10 S.C. MANPRES 

DISTRIBUTION S.R.L. 

Furnizare publicaţii 6.103,43 lei F 

11 S.C. PROFESIONAL 

WASH CAR S.R.L. 

Servicii de spălătorie auto 3.767,32 lei S 

12 S.C. Prime Solutions 

S.R.L. 

Servicii de configurare de 

reţea Fortigate 110 şi 

Fortimail 100C 

7.680 lei S 

13 S.C. Quartz Security 

Controls S.R.L. 

Servicii de însoţire 

transport valori şi 

monitorizare intervenţie 

8.760 lei S 

14 S.C. FAST ELECTRIC 

S.R.L. 

Service pentru un număr 

de 3 copiatoare A3 

1.728 lei S 

15 S.C. Real Electronics 

Company S.R.L. 

Service pentru sistemul de 

televiziune cu circuit 

închis, a sistemului acces 

şi a sistemelor de detecţie 

şi semnalizare la efracţie 

şi incendiu 

25.132,80 lei S 

16 S.C. CENTRUL 

TERITORIAL DE 

CALCUL ELECTRONIC 

S.A. 

Actualizare program 

LEGIS STUDIO 

1152 lei S 

17 S.C. DNS BIROTICA 

S.R.L. 

Furnizare cartuşe toner 84.526 lei F 
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18 S.C. SUBLIME EVENTS 

S.R.L. 

Servicii artistice 134.541,6 lei S 

19 S.C. SRAC CERT S.R.L. Servicii de auditare şi 

evaluare în vederea 

recertificării sistemului de 

management  

21.360 lei S 

20 S.C. OVIDIUS 

TRADING S.R.L. 

Servicii de transport 

persoane 

11.232 lei S 

21 S.C. PRO ART 

QUALITY S.R.L. 

Servicii de 

montare/demontare, 

manipulare transport şi 

împachetare cabine de vot 

19.200 lei S 

22 S.C. CERTSING S.A Servicii de certificare 396 lei S 

23 S.C. ABSOLUT S.R.L. Servicii de tipărire acte 

administrative fiscale 

15.830,64 lei S 

24 S.C. GRAL MEDICAL 

S.R.L. 

Servicii de examinare 

medicală a salariaţilor 

9.573,15 lei S 

25 S.C. MAROX 

TRANSPER S.R.L. 

Servicii transport 

persoane 

11.569,2 lei S 

26 S.C. CERTSING S.A Servicii de certificare 198 lei S 

27 S.C. DDD CONSTANCE 

PERFECT CLEAN 

S.R.L. 

Servicii de dezinsecţie 136.786,32 S 

28 S.C. CERTSING S.A Servicii de certificare 228 lei S 

29 S.C. CERTSING S.A Servicii de certificare 228 lei S 

30 S.C. ŞTEFANIA 

COMSERV S.R.L. 

Servicii de arhivare şi 

digitizare 

138.600 lei S 

31 S.C. PRO ART 

QUALITY S.R.L. 

Servicii de 

montare/demontare, 

manipulare, transport şi 

împachetare cabine de vot 

19.200 lei S 

32 S.C. ABSOLUT S.R.L. Servicii de tipărire acte 

administrative fiscale 

8.882,64 lei S 

33 S.C. CERTSING S.A Servicii de certificare 396 lei S 

34 S.C. IMAS 

MARKETING ŞI 

SONDAJE S.A. 

Servicii de sondare a 

opiniei publice 

30.000 lei S 

35 S.C. PRIME 

SOLUTIONS S.R.L. 

Servicii de actualizare a 

produsului Eset Endpoint 

Antivirus  

12.780 lei S 

 

Legendă:*L – contracte de lucrări 

                S – contracte de servicii 

                F – contracte de furnizare 

 

Valoarea totală a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări realizate prin 

cumpărare directă, a fost de 2.632.256,02 lei, fără TVA după cum urmează: 

- Online(S.E.A.P) – 2.547.892.91 lei, fără TVA.  
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- Offline 84.363,11 lei fără TVA. 

 

V. Dezvoltarea urbană şi amenajarea teritoriului. Zona metropolitană. 

La nivelul municipiului Piteşti s-a acordat o atenţie deosebită elaborării 

documentaţiilor de urbanism prin care se reglementează utilizarea terenurilor şi 

condiţiilor de ocupare a acestora cu construcţii şi totodată se transpun la nivel local 

planurile de amenajarea teritoriului naţional, zonal şi judeţean. 

Documentaţiile de urbanism reglementează utilizarea terenurilor şi 

condiţiile de ocupare a acestora cu construcţii, transpunând la nivelul localităţilor 

propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean. 

Întrucât Planul de Urbanism General nu mai răspundea cerinţelor actuale 

de dezvoltare a municipiului, a început derularea procedurii de reactualizare a acestuia, 

lucrare care în prezent este realizată şi se află în curs de avizare la organismele centrale 

şi teritoriale de specialitate. 

Scopul acestei documentaţii de urbanism este eliminarea 

disfuncţionalităţilor constatate în ultimii ani, fluidizarea circulaţiei, utilizarea eficientă a 

fondului imobiliar construibil, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate, extinderea 

controlată a zonelor construite şi protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului 

cultural construit şi natural. 

Au fost eliberate 1.700 certificate de urbanism cu o valoare de 43.855 lei, 

24 prelungiri certificate de urbanism cu o valoare de 155 lei, 1.039 autorizaţii de 

construire cu o valoare de 1.121.374 lei, 23 prelungiri autorizaţii de construire cu o 

valoare de 6.358 lei, 62 autorizaţii de demolare cu o valoare de 5.015 lei, 611 autorizaţii 

privind lucrări de racorduri şi branşamente la utilităţi cu o valoare de 7.943 lei, precum 

şi 441 nomenclatoare stradale cu o valoare de 5.739 lei. 

Au fost analizate şi supuse spre aprobarea consiliului local un număr de 4 

Planuri Urbanistice Zonale şi 8 Planuri Urbanistice de Detaliu. 

Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, comunităţile locale din 

România trebuie să facă faţă aquis-ului comunitar. Astfel, având în vedere necesitatea 

descentralizării, şansa comunităţilor locale este să se solidarizeze în jurul unor proiecte 

comune, menite să promoveze interesele acestora, în contextul unui climat de 

concurenţă globală, dar şi a noilor realităţi socio-economice. 
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O soluţie este realizarea unor zone constituite prin asociere pe bază de 

parteneriat voluntar între localităţile urbane si rurale, între care s-au dezvoltat relaţii de 

colaborare pe multiple planuri, denumite zone metropolitane. 

Astfel, a fost constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,ZONA 

METROPOLITANĂ PITEŞTI”, iar unităţile administrativ - teritoriale componente 

sunt: judeţul Argeş, municipiul Piteşti, oraşul Ştefăneşti şi comunele: Albota, Bascov, 

Băbăna, Budeasa, Mărăcineni, Miceşti, Moşoaia.  

Importanţa constituirii Zonei Metropolitane Piteşti este relevată de 

următoarele argumente în favoarea abordării parteneriatului metropolitan: 

• reprezintă un pol de dezvoltare în regiunea Sud-Muntenia; 

• deţine poziţie puternică în regiune prin resursele şi potenţialul multiplu; 

• permite planificarea dezvoltării în parteneriat pe termen mediu si lung cu 

judeţele membre ale regiunii de dezvoltare, printr-o abordare integrată a parteneriatelor 

în dezvoltare; 

• permite cooperarea între Sud şi Nord şi relaţionarea Munteniei cu 

Transilvania, putându-se realiza de către partenerii metropolitani parteneriate teritoriale; 

• dispune de forţă de muncă tânără, de bună calitate, înalt şi divers 

calificată şi ieftină; 

• infrastructurile de telecomunicaţii, tehnologică şi de afaceri asigură 

mediul propice dezvoltării afacerilor locale şi atragerii de afaceri noi; 

• accesibilitatea fizică a zonei este de bună calitate, diversificată şi în 

continuă dezvoltare; 

• dispune de condiţii pentru dezvoltarea pieţelor de desfacere şi de 

accesibilitatea în dezvoltare, prin cooperarea la multiple nivele teritoriale şi în diverse 

domenii; 

• dispune de valori culturale, artistice, ştiinţifice, de patrimoniu şi turistice. 

Pană la momentul actual însă nu există un cadru legislativ adecvat, astfel că 

voinţa autorităţilor administraţiei publice locale de a face paşi concreţi în aceasta 

privinţă este limitată.  
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VI. Protecţie civilă şi situaţii de urgenţă. 

În ceea ce priveşte activitatea de protecţie civilă, s-au executat activităţi 

privind pregătirea, antrenamentul şi instructajele de specialitate, au fost întocmite 

documente privind organizarea, încadrarea şi instruirea, asigurarea logistică, precum şi 

alte activităţi specifice. 

Structura organizatorică pentru situaţii de urgenţă a municipiului Piteşti 

este următoarea: un Comitet local pentru situaţii de urgenţă, un Centru operativ pentru 

situaţii de urgenţă, un Compartiment de prevenire, echipa transmisiuni alarmare, grupa 

deblocare salvare, echipa sanitar-veterinară, echipa N.B.C., echipa evacuare, echipa 

suport logistic, grupa stins incendii, grupa salvare şi prim ajutor, grupa cercetare 

căutare, echipa decontaminare, punct decontaminare personal, punct decontaminare 

efecte, punct decontaminare mijloace de transport. 

În municipiul Piteşti există peste 100 operatori economici şi instituţii cu 

organizare pentru situaţii de urgenţă, având încadrat în formaţiunile de intervenţie un 

număr de peste 2000 persoane.  

Organizarea proprie pentru situaţii de urgenţă a municipiului Piteşti cuprinde 

un număr de 101 persoane. 

În administrarea consiliului local sunt 85 de adăposturi special construite, 

având scopul de a asigura protecţia cetăţenilor în caz de conflict armat. În anul 2016 au 

fost executate lucrări de revizii şi reparaţii la un număr de 4 adăposturi de protecţie civilă. 

Municipiul Piteşti este dotat cu aparatură de înştiinţare şi alarmare 

performantă, radiotelefoane fixe, mobile şi portabile, 15 sirene electrice şi 19 sirene 

electronice de ultimă generaţie, acţionate prin sistem radio. 

În anul 2016, s-au executat şi lucrări de revizii şi reparaţii la instalaţiile 

existente în Punctul de comandă de protecţie civilă municipal şi la centrul operativ al 

Comitetului local pentru situaţii de urgenţă. 

De asemenea, cu ocazia exerciţiilor în caz de cutremur în municipiul 

Piteşti, din luna noiembrie 2016 şi cu ocazia activităţilor planificate în lunile mai, 

octombrie şi noiembrie, a fost verificat modul de acţiune  al  Comitetului local pentru 

situaţii de urgenţă Piteşti, al Centrului operativ Piteşti şi al SVSU Piteşti. 
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VII. Monitorizarea activităţii serviciilor publice locale. 

Activitatea de monitorizare a serviciilor publice se referă la supravegherea 

desfăşurării activităţilor prestatorilor de servicii de sub autoritatea Consiliului Local al 

Municipiului Piteşti, indiferent de forma lor de organizare, acordarea de asistenţă de 

specialitate, îndrumare, control şi propunerea unor măsuri corective.  

În anul 2016, Unitatea de Monitorizare Servicii Publice şi Coorodonare 

Asociaţii de Proprietari a desfăşurat mai multe activităţi şi acţiuni, care se referă, în 

principal, la: 

➢ monitorizarea serviciilor de utilitate publică prin care se asigură 

alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale, salubrizarea, 

transportul public local de călători, iluminatul public, administrarea domeniului public 

şi producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în sistem centralizat; 

➢ urmărirea contractelor de concesiune şi de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de interes local încheiate cu societăţile comerciale subordonate 

consiliului local; 

➢ verificarea documentaţiilor privind necesarul de subvenţie în domeniul 

transportului local şi al energiei termice şi urmărirea virării acestor sume, precum şi 

verificarea modului de calcul şi de achitare a redevenţei; 

➢ analizarea modului de stabilire a preţurilor şi a tarifelor la serviciile 

publice de utilităţi publice; 

➢ urmărirea şi raportarea realizării obiectivelor şi criteriilor de 

performanţă pentru directorii serviciilor publice de interes local, a indicatorilor de 

performanţă a activităţii serviciilor publice de interes local; 

➢ urmărirea alimentării fondului IID destinat investiţiilor realizate cu 

fonduri europene. 

Au fost întocmite documentaţii referitoare la serviciile publice: 

regulamente de funcţionare, caiete de sarcini, documentaţii de delegare a gestiunii 

serviciilor publice, de concesionare lucrări, de scoatere din funcţiune şi casare, precum 

şi de evaluare bunuri concesionate, de inventariere şi reevaluare a inventarului bunurilor 

domeniului public, contracte de vânzare de bunuri şi materiale. De asemenea, a fost 

elaborat programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru municipiul Piteşti. În 
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acest sens, a fost încheiat contractul de achiziţie servicii nr.51542/2016 cu SC Green 

Business SRL, cu o valoare a prestării acestui serviciu de 80 mii lei. 

 

VIII. Patrimoniul 

VIII.1. Exploatarea domeniului public şi privat. 

Actualizarea, evidenţa, administrarea, exploatarea, conservarea şi 

întreţinerea  domeniului public şi privat al municipiului Piteşti a constituit un obiectiv 

major al administraţiei publice locale în anul 2016. 

În acest sens, au fost desfăşurate activităţi constând în principal din: 

a) evidenţa modificărilor  intervenite  în structura  inventarului  bunurilor  

din domeniul public al municipiului ca urmare a intrărilor de bunuri în cazul dobândirii 

acestora prin investiţii  sau achiziţii din fonduri  publice, prin donaţii sau prin transferuri 

sau a ieşirilor de bunuri în cazul dezafectării acestora de la domeniul public al 

municipiului Piteşti; 

b) demersuri pentru întocmirea documentaţiei cadastrale pentru bunurile 

inventariate; 

c) întocmirea şi/sau verificarea documentaţiilor pentru organizarea de  

licitaţii, având ca scop închirierea, concesionarea sau vânzarea imobilelor aflate în 

patrimoniul municipiului, precum şi a proiectelor contractelor de închiriere, de  

concesiune, de  donaţii, având ca obiect bunuri aparţinând domeniului public şi privat al 

municipiului. 

A fost preluată la domeniul public o suprafaţă totală de 3403 mp. prin 

renunţarea, parţială, a unor persoane fizice la dreptul lor de proprietate pentru realizarea  

unor investiţii de interes public. 

S-a continuat acţiunea de creare a sistemului unitar şi obligatoriu de 

evidenţă tehnică, economică şi juridică a tuturor imobilelor de pe raza administrativ-

teritorială a municipiului, integrat pe o structură G.I.S. 

În domeniul activităţii comerciale, principalele obiective ale anului 2016 au 

fost eliberarea şi gestionarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică conform prevederilor legale şi în termen legal, a acordurilor pentru utilizarea 

temporară a locurilor publice în scopul desfăşurării de activităţi comerciale, dezvoltarea 

sistemului de control intern/managerial şi a sistemului de calitate. 
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Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţilor de 

alimentaţie publică, recreative și distractive pe raza administrativ-teritorială a 

municipiului Piteşti au fost stabilite în conformitate cu prevederile Codului fiscal. A fost 

eliberat un număr de 78 de autorizaţii privind desfăşurarea activităţilor de alimentaţie 

publică, recreative și distractive şi au fost vizate 196 de autorizaţii în vigoare. 

În vederea stimulării comerţului şi creării de noi locuri de muncă, în cursul 

anului 2016 au fost eliberate 360 de acorduri pentru utilizarea temporară a locurilor 

publice în scopul desfăşurării de activităţi comerciale, pe o perioadă de maximum trei 

luni, prelungite până la sfârşitul anului, la care se adaugă acordurile eliberate pentru 

desfăşurarea de activităţi comerciale sezoniere (Orășelul Copiilor, Târgul Mărţişor, 

Simfonia Lalelelor, Zilele Municipiului, Toamna Piteşteană sau comerţul cu produse 

agroalimentare de sezon), în număr de 582. 

În anul 2016 au fost prelungite certificatele Sistemului de Management 

Integrat Calitate-Mediu și a fost continuată dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial prin implementarea standardelor prevăzute de legislația în vigoare.  

 

VIII.2. Administrarea fondului locativ. 

 

În sfera îndrumării şi sprijinirii 

activităţilor asociaţiilor de proprietari s-a 

continuat programul de atestare a 

administratorilor de condominiu la care au 

participat  un număr de 25 de persoane, 

din care au promovat 14 persoane.  

A fost organizat concursul „Cea mai bine gospodărită asociaţie de 

proprietari din municipiul Piteşti”, prilej cu care au fost evaluate 29 de asociaţii de 

proprietari înscrise. 

  S-au organizat la sediul Primăriei Municipiului Piteşti sesiuni de instruiri 

metodologice cu reprezentaţii asociaţiilor de proprietari/locatari, pentru însuşirea 

noutăţilor legislative, totodată asigurându-se îndrumarea metodologică pentru 12 

asociaţii, în vederea înfiinţării şi înregistrării ca asociaţii de proprietari. 

Au fost înregistrate şi centralizate 51 de solicitări în vederea atribuirii unei 

locuinţe sociale, fiind soluţionate 3 solicitări prin repartizarea unei locuinţe din fondul 
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locativ aflat în patrimoniul municipiului Piteşti şi în administrarea Serviciului Public de 

Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti. 

Au fost înregistrate 24 de solicitări în vederea atribuirii unei locuinţe 

construite prin ANL, destinată închirierii, în vederea repartizării locuinţelor construite în 

cadrul acestui program, fiind soluţionate 6 cereri. 

 

VIII.3. Gospodărirea urbană. 

Activităţile edilitar-gospodăreşti, prin care se asigură buna gospodărire, 

păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă, precum şi înfrumuseţarea localităţii 

au constituit o preocupare permanentă a autorităţilor administraţiei publice de la nivelul 

municipiului. 

Au fost dispuse măsuri care au vizat: 

➢ Asigurarea fluenţei circulaţiei rutiere; în acest sens s-a eliberat un 

număr de 2.370 acorduri de circulaţie prin care s-a urmărit devierea traficului greu pe 

străzile laterale, evitându-se zonele predispuse pentru ambuteiaje; alături de cele 2.370 

acorduri de circulaţie au fost eliberate şi 30 certificate de înregistrare pentru vehicule 

pentru care nu există obligativitatea înmatriculării pentru circulaţia pe drumurile 

publice; 

➢ Eliberarea autorizaţiilor de traseu; 

➢ Emiterea de avize de circulaţie pentru transportul public de persoane. 

O atenţie corespunzătoare a fost acordată desfăşurării în condiţii de 

legalitate a activităţii de taximetrie. 

Din activităţile menţionate mai sus a fost încasată la bugetul local suma de 

571.796 lei. 

A fost verificată situaţia juridică a unui număr de 29 vehicule reclamate ca 

fiind fără stăpân sau abandonate pe domeniul public, dintre acestea 12 vehicule fiind 

ridicate de către proprietari, celelalte vehicule neîntrunind condiţiile legii pentru a fi 

declarate fără stăpân sau abandonate. 

 

VIII.4. Aplicarea legilor proprietăţii. 

În anul 2016 a continuat procesul de soluţionare a notificărilor depuse în 

condiţiile Legii nr.10/2001 prin care s-a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate 
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pentru imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de 

orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi 

cele preluate de stat în baza Legii nr.139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite. 

Astfel, din totalul de 4.057 notificări depuse în baza Legii nr.10/2001 la 

Primăria Municipiului Piteşti, în anul 2016 a fost analizat/reanalizat un număr de aprox. 

8 notificări, pentru care au fost emise 12 dispoziţii, care au fost transmise Autorităţii 

Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor în vederea acordării de despăgubiri în 

condiţiile prevederilor speciale referitoare la regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor 

aferente imobilelor preluate în mod abuziv, precum şi cele de modificare. 

A fost efectuat un număr de 44 de expertize tehnice judiciare în procese în 

care Primăria Municipiului Piteşti, prin primar şi Comisia Locală de Fond Funciar 

Piteşti sunt parte, având ca obiect contestaţii împotriva dispoziţiilor emise de primarul 

municipiului Piteşti şi/sau împotriva hotărârilor Comisiei Locale de Fond Funciar 

Piteşti, validate de către Comisia Judeţeană de Fond Funciar Argeş. 

S-au întocmit documentaţii cadastrale şi de intabulare a dreptului de 

proprietate pentru obiective care aparţin domeniului public al municipiului Piteşti (spaţii 

verzi, parcări, străzi, alei, locuri de joacă, platforme de gunoi, puncte termice şi puncte 

trafo) în limita a 70 de hectare. S-au evaluat 1150 de bunuri care aparţin domeniului 

public al municipiului Piteşti. 

Au fost înscrise/radiate 680 roluri agricole, s-a actualizat un număr de 329 

roluri agricole şi s-au verificat/eliberat 86 certificate de producător. 

 

IX. Educaţie şi învăţământ. 

Reţeaua de învăţământ din municipiul Piteşti a fost asigurată atât pentru 

anul şcolar 2015-2016, cât şi pentru anul şcolar 2016-2017, de 47 de unităţi de 

învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, din care: 14 grădiniţe, 18 

şcoli gimnaziale, 15 licee teoretice, colegii şi licee tehnologice, precum şi de un număr 

de 14 unităţi de învăţământ particular, pentru anul şcolar 2015-2016 şi 15 unităţi de 

învăţământ particular, pentru anul şcolar 2016-2017; 2 universităţi - de stat şi 

particulară; precum şi filiale ale altor universităţi private din ţară. 

Prin bugetul local au fost repartizate sumele primite de la bugetul de stat, 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Piteşti în vederea 
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plăţii drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în 

cadrul acestora. 

Ca element de noutate, prin bugetul local al municipiului Piteşti, a fost 

asigurată finanţarea de bază de la bugetul de stat pentru un număr de cinci unităţi de 

învăţământ particular acreditat cu care au fost încheiate contracte de finanţare. De 

asemenea, au fost încheiate două contracte cu unităţi de învăţământ particular acreditat 

pentru plata drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale 

şcolarizaţi în cadrul acestora.  

Situaţia contractelor încheiate cu unităţile de învăţământ particular 

acreditat: 

Nr.crt. Denumirea unităţii de învăţământ particular 

acreditat 

Valoarea contractului  

(mii lei) 

1. Asociaţia Grădiniţa ,,Casa cu Pitici” 28 

2. Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit 

,,Motanul Încălţat” 

166 

3. Grădiniţa ,,Aşchiuţă” 288 

4. Grădiniţa ,,Kinder Strumff” 236 

5. Şcoala Primară ,,Lexford Castel” 128 

 

Totodată, au fost încheiate 14 contracte cu lăcaşe de cult de pe raza 

municipiului Piteşti în vederea finanţării proiectelor depuse de către acestea. 

Situaţia contractelor încheiate cu lăcaşele de cult: 

Nr.crt. Instituţia de cult Valoarea contractului(lei) 

1. Parohia ,,Sf. Gheorghe II” 20.000  

2. Parohia ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” 20.000  

3. Parohia ,,Găvana III” 20.000  

4. Parohia ,,Sf. Ioan Botezătorul” 30.000  

5. Parohia Romano-Catolică 15.000  

6. Parohia Zăvoi 20.000  

7. Parohia Pogorârea Sfântului Duh – Piteşti Nord 20.000  

8. Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului”  

Mărăcineni II 

15.000  
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9. Parohia Sf. Spiridon 20.000  

10. Parohia Sfinţii Apostol Petru şi Pavel 30.000  

11. Parohia ,,Sf. Apostol Andrei Papuceşti II” 48.000  

12. Parohia ,,Prundu II” 15.000  

13. Parohia ,,Sfânta Treime” 17.000  

14. Parohia ,,Găvana IV” 10.000  

 

 În domeniul învăţământului au fost realizate obiectivele propuse privind 

creşterea capacităţii pentru învăţământul preşcolar şi a confortului în unităţile de 

învăţământ primar, gimnazial şi liceal prin construire, reabilitări şi modernizări, unele 

dintre acestea fiind finalizate până la finele anului 2016. 

Dintre lucrările de investiții menționăm: Extindere şi reabilitare termică 

Şcoala Gimnazială nr.19 ,,Matei Basarab”; Construire Corp Grădiniţă cu Program 

Prelungit la Şcoala Gimnazială ,,Marin Preda”; Acoperire teren sport la Şcoala 

Gimnazială ,,Ion Pillat”; Instalaţie interioară de gaze pentru Grădiniţa cu Program 

Prelungit de la Şcoala Gimnazială ,,Marin Preda”; Branşament trifazat cu FDCP 2T-

100A pentru Şcoala Gimnazială ,,Matei Basarab”; Asfaltare şi acoperire cu pardoseală 

elastică din cauciuc a terenului de sport la Colegiul Naţional ,,Ion C Brătianu”; 

Construire zid sprijin teren şi reconstruire gard la Şcoala Gimnazială ,,Tudor 

Muşatescu”; Reabilitare termică imobil la următoarele unităţi de învăţământ: Şcoala 

Gimnazială ,,I.L.Caragiale”, Şcoala Gimnazială ,,Adrian Păunescu”, Grădiniţa cu 

Program Prelungit ,,Primii Paşi”; Reabilitare şi consolidare Colegiul Naţional,,Ion 

C.Brătianu”; Reabilitare scări de acces către sala de sport la Colegiul Naţional ,,Ion C. 

Brătianu”; Reabilitare corp administrativ la Colegiul Naţional ,,Ion C. Brătianu”; 

Reabilitare termică la următoarele unităţi de învăţământ: Liceul Teoretic ,,Ion 

Cantacuzino” şi la Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga”; Consolidare şi reabilitare clădire 

– tronson I la Colegiul Naţional ,,Zinca Golescu”; Reabilitare termică corp A şi corp B 

la Colegiul Naţional ,,Al.Odobescu”; Reabilitare şi modernizare cămin şcolar la 

Colegiul Economic  ,,Maria Teiuleanu”. 
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 Pentru elevii și studenții cu rezultate deosebite la învățătură, obținute în 

semestrul I al anului școlar 2015-2016, municipalitatea a acordat un număr de 363 de 

burse speciale de merit, în valoare de 90.750 lei brut. De asemenea, s-a asigurat 

cofinanţare pentru olimpiada de limbi clasice – etapa naţională, desfăşurată în 

Municipiul Piteşti, în sumă de 10.000 lei. 

În domeniul cultural au fost organizate şi desfăşurate toate manifestările 

cultural-artistice, sportive şi sociale prevăzute în lista de manifestări ale municipiului 

Piteşti, inclusiv manifestări organizate împreună cu alte instituţii culturale şi sportive de 

pe raza municipiului Piteşti, cheltuielile pentru desfăşurarea acestora în sumă de 

599.308,04 lei încadrându-se în bugetul aprobat. 

 

     

 

X. Mediul. 

Evaluarea calităţii mediului, identificarea problemelor de mediu existente, 

stabilirea celor mai adecvate strategii pentru rezolvarea problemelor şi alocarea unor 

acţiuni de implementare care să conducă la obţinerea unor îmbunătăţiri reale ale 

mediului şi a sănătăţii publice constituie priorităţi constante ale autorităţii publice 

locale. 

Au avut loc numeroase manifestări care au venit în sprijinul susţinerii 

acţiunilor de protecţia mediului: 
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✓ “Ora pământului”, un eveniment în cadrul căruia activitățile nu au o 

natură competitivă, ci au rolul de a aduce împreună oameni cu valori și interese 

similare, pentru promovarea cauzei de mediu şi pentru a trage un semnal de alarmă la 

adresa efectelor dezvoltării iresponsabile; 

✓ “Săptămâna Mobilităţii Europene”, manifestare care promovează 

modalităţile de transport nepoluante sau mijloacele de transport în comun, cu scopul 

conştientizării populaţiei asupra impactului negativ pe care-l are traficul auto asupra 

mediului înconjurător şi sănătăţii umane. În anul 2016 tema a fost „Mobilitatea 

inteligentă și durabilă – o investiție pentru Europa”; 

✓ „Let’s Do It România”, campanie de ecologizare bazată pe voluntariat, 

organizată pentru al cincilea an consecutiv, la care au participat în principal elevi şi 

cadre didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Piteşti, 

susţinuţi de salariaţi ai primăriei, ai S.C. Salpitflor Green S.A. şi ai societăţilor de 

salubritate, S.C. Salubritate 2000 S.A şi S.C. Salubris S.A. Proiectul a avut ca misiune 

mobilizarea cetăţenilor, instituţiilor, companiilor private şi a mass-mediei pentru 

curăţarea arealelor naturale din jurul localităţii. 

 

X.1. Calitatea aerului. 

În municipiul Piteşti sunt amplasate două staţii de monitorizare a calităţii 

aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor 

poluanţi atmosferici. Fiecare dintre cele două staţii monitorizează continuu un anumit 

tip de poluare.  

Staţiile fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului 

(RNMCA) şi oferă publicului informaţii în timp real, privind parametrii de calitate a 

aerului. 

Tipul staţiilor, locul în care sunt amplasate şi parametrii măsuraţi sunt 

prezentate mai jos:  

TIP STAŢIE Trafic AG1 

(evaluează influenţa traficului  

asupra calităţii aerului) 

 

Fond urban AG2 

(evaluează influenţa aşezării 

urbane asupra calităţii aerului) 

LOCAŢIE B-dul Nicolae Bălcescu, bloc L5 Str. Victoriei nr. 18 

(lângă Biblioteca Judeţeană 

«Dinicu Golescu») 
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PARAMETRII 

MONITORIZAŢI 

NOx, SO,  CO,  PM10,  BTEX,  

Pb 

NOx, SO2, CO, O3, PM10, 

BTEX, Pb, staţia meteo 

 

Informaţiile înregistrate în cursul anului 2016 la staţiile automate de 

monitorizare, obţinute prin măsurători, au fost validate zilnic de către responsabilul 

pentru validarea datelor din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, conform 

procedurilor stabilite de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. 

Primăria Municipiului Piteşti a implementat următoarele măsuri şi acţiuni, 

care sunt cuprinse în Programul integrat de gestionare a calităţii aerului în judeţul 

Argeş: 

➢ înfiinţarea de noi locuri de parcare, lărgirea străzilor şi modernizarea 

sensurilor giratorii în vederea fluidizării traficului; 

➢ modernizarea centralelor termice de cartier; 

➢ temporizarea concordantă a sistemului de semaforizare utilizat cu 

traficul de mașini; 

➢ modernizarea și extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale şi 

reducerea consumului de combustibil solid; 

➢ devierea traficului greu pe străzile laterale, evitându-se astfel zonele 

predispuse pentru ambuteiaje şi blocări de circulaţie; 

➢ continuarea acțiunilor de creștere a eficienței energetice, în vederea 

îndeplinirii angajamentului asumat de autoritatea locală prin Planul de Acțiune privind 

Energia Durabilă. 

 

X.2. Calitatea apei. 

Calitatea apei potabile din reţeaua de distribuţie a municipiului Piteşti este 

monitorizată de SC Apă Canal 2000 SA, prin prelevarea săptămânală de probe din 

punctele fixe, stabilite conform Programului de monitorizare avizat de Direcţia de 

Sănătate Publică Argeş. 

În anul 2016, toate probele prelevate s-au încadrat în valorile admise la 

indicatorii de calitate. 

Pe teritoriul municipiului Piteşti se află 28 de izvoare cu apă potabilă aflate 

în administrarea şi întreţinerea Administraţiei Domeniului Public Piteşti. 
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Periodic, la solicitarea A.D.P., Direcţia de Sănătate Publică Argeş 

recoltează şi analizează probe de apă de la aceste izvoare, comunică rezultzatele 

determinărilor de laborator şi face recomandări privind inscripţionarea panourilor de 

avertizare. 

 

X.3. Gestiunea deşeurilor. 

În vederea îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin conform legislaţiei, municipiul 

Piteşti în asociere cu Asociaţia Română pentru Reciclare-RoRec, colectează selectiv, în 

condiţii de maximă siguranţă în ceea ce priveşte normele de protecţia mediului, de la 

populaţie, instituţii şi agenţi economici, deşeurile de echipamente electrice şi 

electronice (DEEE), în centrul situat în strada Depozitelor. 

În anul 2016, Primăria Municipiului Piteşti în colaborare cu Asociaţia 

Română pentru Reciclare-RoRec au derulat două campanii de colectare a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice (DEEE) „Locul deşeurilor nu este în casă”: 10 - 11 

iunie şi 14 - 15 octombrie 2016. În cadrul acestor campanii, piteştenii au fost invitaţi să 

se debaraseze de obiectele electronice sau electrocasnice vechi sau defecte, fiecare 

deponent fiind înscris la o tombolă cu premii oferite de partenerii Asociaţiei RoREC. 

În anul 2016 s-a colectat de la populaţie, instituţii şi agenţi economici din 

municipiul Piteşti cantitatea de 20,66 tone deşeuri de echipamente electrice şi 

electronice. 

Colaborarea cu unităţile de învăţământ privind colectarea selectivă a 

deşeurilor reciclabile din hârtii-cartoane şi mase plastice a continuat şi în anul 2015, 

urmărindu-se realizarea unei atitudini corecte, responsabile a elevilor faţă de mediul în 

care trăiesc. 

 

X.4. Spaţiile verzi. 

Folosind aplicaţia „Registrul local al spaţiilor verzi în municipiul Piteşti”, 

care inventariază terenurile ocupate de spaţii verzi din intravilanul municipiului Piteşti, 

în cantităţile reale existente, cu descrierea caracteristicilor cantitative şi calitative ale 

vegetaţiei aflate pe acestea (arborescente, arbustive, floricole), spaţiile verzi au fost mult 

mai bine gestionate, regulile şi normele care interzic schimbarea destinaţiei acestor 

terenuri devenind mai eficiente. 
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Întrucât beneficiile pe care vegetaţia le aduce mediului înconjurător sunt 

multiple: reducerea poluării aerului cu noxe, menţinerea umidităţii, protecţie fonică, 

confort vizual si psihic, s-au continuat demersurile de identificare şi recuperare a 

terenurilor degradate, prin efectuarea de plantări şi prin gazonare, în scopul asigurării 

calităţii factorilor de mediu şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru populaţia 

municipiului.  

De menţionat că, în anul 2016, în municipiul Piteşti s-au plantat: 1.100 

conifere, 307 arbori, 2.911 arbuşti, 48.756 fire de gard viu, 478 trandafiri, 216.832 

răsaduri flori şi 150.170 bulbi lalele; suprafaţa gazonată a fost de 4.848 mp. 

În cadrul Comisiei de avizare pentru toaletarea/tăierea arborilor situaţi pe 

domeniul public şi privat al municipiului Piteşti a fost analizat un număr de 271 

solicitări, fiind avizaţi pentru toaletare 2.968 arbori şi pentru tăiere 479 arbori. 

 

XI. Activitatea administraţiei publice locale 

XI.1. Actele autorităţilor administraţiei publice locale. 

În exercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit legislaţiei în vigoare, Consiliul 

Local al Municipiului Piteşti s-a întrunit, în cursul anului 2016, în 11 şedinţe ordinare,  

3 şedinţe extraordinare şi 1 de constituire. 

Activitatea autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, în 

perioada care face obiectul prezentului raport, s-a materializat prin adoptarea a 440 

hotărâri. 

Hotărârile având un conţinut general au fost supuse procedurii prevăzute de 

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi au aduse la 

cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul primăriei, prin postare pe site-ul instituţiei 

sau prin publicarea lor în  “Informaţia piteştenilor”. 

În ceea ce priveşte Dispoziţiile emise de primarul municipiului Piteşti, în 

cursul anului 2016 s-a înregistrat un număr de 1971 dispoziţii, asigurându-se totodată şi 

comunicarea acestora atât în interiorul instituţiei, persoanelor şi compartimentelor 

indicate, cât şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş, diverselor persoane fizice şi 

juridice interesate, prin intermediul Compartimentului Management Documente, Arhivă 

şi Curierat. 
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XI.2. Relaţii publice, comunicare. 

Sprijinirea cetăţenilor cu profesionalism şi promptitudine în rezolvarea 

problemelor, în contextul realizării unei apropieri efective între administraţia publică 

locală şi cetăţean, a constituit obiectivul căruia au fost subsumate activităţile 

Compartimentului Relaţii Publice. 

Direcţiile în care s-a acţionat pentru realizarea obiectivului au fost:  

• funcţionarea în continuare a Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni pe 

principiul „ghişeului unic” - modalitate de informare şi consiliere a publicului despre 

serviciile furnizate, precum şi depunerea şi ridicarea documentaţiilor în acelaşi loc, cu 

economie de timp atât pentru cetăţean cât şi pentru funcţionari. 

• asigurarea cadrului de desfăşurare a audienţelor acordate de conducerea 

instituţiei, monitorizarea permanentă a modului şi termenului de rezolvare a 

problemelor supuse atenţiei.  

Corespondenţa înregistrată în anul 2016 la nivelul Primăriei Municipiului 

Piteşti, reprezentând atât corespondenţă primită de la diverse persoane fizice sau 

juridice, cât şi acte create de compartimentele funcţionale din cadrul primăriei, s-a 

ridicat la un număr de 60113 acte. 

Din statistica întocmită rezultă că cele mai multe solicitări au vizat 

obţinerea de locuinţe, acordarea de asistenţă în cadrul asociaţiilor de proprietari/locatari 

şi în domeniul construcţiilor, solicitări privind realizarea unor lucrări de infrastructură, 

intervențiile privind iluminatul public, etc.  

Conducerea instituţiei a acordat audienţe unui număr de 220 de persoane. 

Numărul audienţelor acordate în anul 2016 
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Alte modalităţi de contact ale populaţiei cu municipalitatea sunt prin 

intermediul întâlnirilor periodice realizate în cartiere cu reprezentanţii asociaţiilor de 

locatari/proprietari, precum şi posibilitatea ca locuitorii să se informeze prin intermediul 

„telefonului cetăţeanului - 0248.984” (542 apeluri); acestea au un rol important în 

procesul de transparenţă din administraţia publică locală şi în cunoaşterea problemelor 

cu care cetăţenii se confruntă. 

Cât priveşte monitorizarea transparenţei decizionale, sunt de relevat 

acţiunile privind supunerea la dezbatere publică, a unui număr de 17 proiecte de 

hotărâri, având caracter normativ, precum şi răspunsul în termenele prevăzute de lege la 

cele 161 de solicitări conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

publice. 

Utilizarea mijloacelor de informare, indiferent de suport, a constituit un 

aliat al administraţiei, prin intermediul presei preluându-se problematica semnalată de 

către aceasta ori de către cetăţeni.  

Transparenţa activităţilor, eficienţa cheltuirii banilor publici, elaborarea de 

proceduri şi standarde noi menite să răspundă rapid la solicitările cetăţenilor sunt 

garanţia pentru asigurarea unor condiţii decente de viaţă locuitorilor municipiului 

Piteşti. 

 

XI.3. Reprezentarea municipiului. 

Reprezentarea intereselor instituţiei şi ale municipiului, asigurarea 

cunoaşterii, respectării şi aplicării prevederilor legale, revin Biroului Juridic din cadrul 

Primăriei Municipiului Piteşti.  

Activitatea juridică desfăşurată în cursul anului 2016 a cuprins aspecte 

multiple şi complexe, determinate de specificul acestei munci, de diversitatea 

problematicii rezultate din reglementările legale în vigoare. 

Activitatea a fost structurată, în principal, după cum urmează: reprezentarea 

instituției în litigiile aflate pe rol la diverse instanțe de judecată, verificarea și avizarea 

actelor administrative și a altor documente emise în cadrul instituției, acordarea 

asistenței juridice compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

În anul 2016, a fost înregistrat un număr de 657 de acțiuni noi. Municipiul 

Pitești, Primăria Municipiului Pitești și Primarul Municipiului Pitești au avut atât 



42 

 

calitatea de pârâți cât și calitatea de reclamanți în acțiuni care au avut ca obliect 

obligația de ”a face”-Legea nr.50/1991, contencios administrativ, pretenții, recuperarea 

sumelor datorate bugetului local, anularea titlurilor de proprietate eliberate cu aplicarea 

greșită a legii, contestații la executare. 

Pe parcursul anului 2016, pe rolul instanţelor de judecată s-a aflat un număr 

de 800 de cauze, în curs de soluţionare, cuprinzând atât dosare nou înregistrate în 2016, 

cât şi pe cele din anii anteriori, nesoluţionate irevocabil. Cererile de chemare în judecată 

din dosarele menționate au avut ca obiect: plângeri privind fondul funciar, contestații 

formulate potrivit Legii nr.10/2001, contencios administrativ, servituți de trecere, 

acțiuni în constatarea dreptului de proprietate, pretenții, procedura falimentului, 

constatarea nulității unor acte, revendicări, litigii de muncă, plângeri contravenționale, 

acțiuni formulate în temeiul Legii nr.50/1991, contestații la executare, menținerea 

popririlor înființate de primărie, contestații proiecte cu finanțare europeană, achiziții, 

acțiuni înlocuire amendă cu munca în folosul comunității. 

XII. Servicii și instituții publice; societăți comerciale. 

Activitatea serviciilor și a instituțiile publice, precum și a societăților 

comerciale aflate sub autoritatea consiliului local este prezentată în anexele nr.1-nr.13 la 

prezenta informare, după cum urmează: 

➢ Administrația Domeniului Public Pitești (anexa nr.1); 

➢ Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești 

(anexa nr.2); 

➢ Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești (anexa nr.3); 

➢ Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești (anexa nr.4); 

➢ Poliția Locală a Municipiului Pitești (anexa nr.5); 

➢ Centrul Cultural al Municipiului Pitești (anexa nr.6); 

➢ Filarmonica Pitești (anexa nr.7); 

➢ Sport Club Municipal Pitești (anexa nr.8); 

➢ SC Apă Canal 2000 SA (anexa nr.9); 

➢ SC Publitrans 2000 SA (anexa nr.10); 

➢ SC Termo Calor Confort SA (anexa nr.11); 

➢ SC Salubritate 2000 SA (anexa nr.12); 

➢ SC Salpitflor Green SA (anexa nr.13). 
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Anexa nr.1  

 

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI 

Raport de activitate - anul 2016 

 

Profil organizaţional 

Cuvânt înainte din partea conducătorului instituţiei: 

”Succes şi performanţă prin calitate”. 

Misiunea instituţiei noastre este furnizarea de servicii care să satisfacă pe 

deplin cerinţele cetăţenilor noştri, adică întreaga colectivitate locală. 

Administraţia Domeniului Public Piteşti, denumită în continuare, A.D.P. 

Piteşti este serviciul public, cu personalitate juridică, cu scop lucrativ, organizat sub 

autoritatea Consiliului Local al Municipiului Piteşti. 

A.D.P. Piteşti este înregistrată ca persoană juridică la Direcţia Finanţelor 

Publice Argeş cu certificatul seria B  nr.0480313/01.01.2007  şi  are atribuit codul de 

înregistrare fiscală RO4122213. 

A.D.P. Piteşti a fost înfiinţat prin Decizia nr.89/05.02.1966 a Sfatului 

Popular al Regiunii Argeş modificată prin Decizia nr. 55/1990 si Decizia nr. 

533/29.11.1999, ultima reorganizare fiind efectuată  prin  Hotărârea Consiliului Local 

nr.281/12.08.2010. 

A.D.P. Piteşti este administratorul unei părţi a domeniului public şi privat 

al Municipiului Piteşti potrivit legii şi hotărârilor consiliului local. 

Principalele activităţi desfăşurate de A.D.P. Piteşti sunt următoarele: 

a. administrarea şi întreţinerea arterelor de circulaţie din municipiul Piteşti; 

b. sistematizarea circulaţiei rutiere, cu sprijinul organelor de poliţie 

competente; 

c. efectuarea de lucrări de mecanizare pentru prepararea mixturilor 

asfaltice; repararea şi întreţinerea maşinilor si utilajelor din dotare; 

d. amenajarea, întreţinerea şi exploatarea grădinii zoologice; 

e. sub coordonarea Primăriei Municipiului Piteşti împreună cu alte unităţi 

subordonate acesteia contribuie cu maşini, utilaje şi deservenţi la activităţile pentru 

îndepărtarea zăpezii si preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii; 
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f. construirea, montarea şi întreţinerea mobilierului stradal,  a locurilor de 

joacă pentru copii, aparate fitness  şi izvoarelor pentru apă potabilă; 

g. administrarea  cimitirelor municipale; 

h. îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege  şi/sau de hotărâri ale 

consiliului local. 

A.D.P. Piteşti îşi desfăşoară activitatea pe baza gestiunii economico-

financiare, are buget propriu aprobat de Consiliul Local al Municipiului Piteşti şi 

încheie bilanţ contabil. Finanţarea cheltuielilor se face din sume alocate de la bugetul 

local. 

Serviciul nostru a implementat, menţine şi îmbunătăţeşte continuu sistemul 

de management al calităţii ISO 9001:2008, sistemul de management al mediului ISO 

14001:2005 şi sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale OHSAS 

18001:2008. Activitatea serviciului este influenţată în mod direct de deciziile legislative, 

serviciile publice constituind un punct de interes major în activitatea autorităţilor locale, 

urmare a interesului mărit al cetăţenilor faţă de acest aspect al vieţii sociale. 

Administraţia Domeniului Public Piteşti are sediul in Piteşti, strada Obor, 

nr. 3, judeţul Argeş, telefon: 0248/223526; 221401, fax: 0248/218266, e-mail: 

domeniupublicpitesti@yahoo.com. 

Politici publice 

Priorităţi pentru perioada de raportare: 

1. Modernizarea infrastructurii de circulaţie şi transport prin optimizarea 

circulaţiei în vederea fluidizării traficului urban, reducerea timpului de traversare a 

oraşului, creşterea gradului de siguranţă în trafic, reabilitarea tuturor trotuarelor şi a 

aleilor dintre blocuri, scăderea gradului de poluare în municipiu, inclusiv prin 

promovarea formelor nepoluante de transport; 

2. Dezvoltarea structurii actuale de agrement prin 

reabilitarea/modernizarea/crearea de locuri de joacă, parcuri de fitness şi modernizarea 

Grădinii Zoologice a municipiului Piteşti; 

3. Crearea/modernizarea unor zone exclusiv pietonale în municipiul Piteşti; 

4. Rezolvarea problemei cimitirelor din municipiul Piteşti; 

5. Reducerea impactului  activităţilor de producere a mixturilor asfaltice, a 

transportului şi lucrărilor asupra mediului înconjurător. 
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6. Creşterea calităţii apei provenită din forajele de adâncime de pe raza 

municipiului Piteşti. 

Obiectivele priorităţilor: 

Pentru punctul 1: 

- reabilitare străzi, parcări, alei, căi de acces, trotuare şi piste biciclete în municipiul 

Piteşti; 

- realizarea de noi străzi care să facă legătura între cartiere pentru fluidizarea traficului 

în municipiul Piteşti; 

- realizarea de trotuare noi şi piste biciclete pe străzile existente din municipiul Piteşti; 

- realizarea unui studiu de trafic în vederea optimizării circulaţiei prin identificarea unor 

metode  de decongestionare şi fluidizare a traficului şi implementarea sistemelor de 

semaforizare inteligentă, modernizarea sensurilor giratorii, bifurcaţiilor şi intersecţiilor. 

Pentru punctul 2: 

- reabilitarea/modernizarea/crearea de locuri de joacă şi parcuri fitness în municipiul 

Piteşti; 

- reabilitarea şi modernizarea Grădinii Zoologice; 

Pentru punctul 3: 

- modernizare căi de acces cimitire. 

Pentru punctul 4: 

- reabilitarea şi modernizarea secţia A.D.P. – Valea Mare Ştefăneşti; 

- modernizarea parcului de maşini şi utilaje necesare activităţilor specifice ale 

A.D.P.Piteşti; 

- achiziţionarea de noi maşini şi utilaje. 

La Primăria Municipiului Piteşti se află în lucru Planul de mobilitate 

urbană, lucrare care va cuprinde studiul de trafic în vederea optimizării circulaţiei, prin 

identificarea unor metode de decongestionare şi fluidizare a traficului şi implementarea 

sistemelor de semaforizare inteligentă, modernizarea sensurilor  giratorii, bifurcaţiilor şi 

intersecţiilor. 

Rezultatele priorităţilor: 

Punctul 1: S-au modernizat următoarele străzi: 

- Modernizare strada Emil Simionescu – valoare 274.370 lei (inclusiv TVA) 

- Covor asfaltic strada Ion Angelescu – valoarea 120.092 lei (fără TVA); 
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- Scări Smârdan valoare 522.009 lei (inclusiv TVA); 

- Reabilitare bulevardul Libertăţii -  valoare 3.402.951 lai (inclusiv TVA); 

- Reabilitare strada Vasile Pârvan – valoare 1.494.707 lei (inclusiv TVA); 

- Reabilitare strada Exerciţiu – valoare contract 4.020.719 lei (inclusiv 

TVA), din care s-au executat lucrări în valoare de 765.286 lei (cu TVA); 

- Reparaţii străzi cartier Războieni – valoarea 53.768 lei ; 

- Reparaţii strada Trivale, Cornul Vânătorului -  valoare 39.769 lei; 

- Reparaţii strada Stolnic Constantin Cantacuzino – valoare 11.467 lei; 

- Reparaţii Aleea Spitalului -  valoare 41.055 lei; 

- Reparaţii strada Carol Davila – valoare 32.155 lei; 

- Reparaţii strada George Ştefănescu – valoare 44.867 lei; 

- Reparaţii Pasajul N.Dimancea – valoare 33.685 lei; 

- Reparaţii strada Stejarului -  valoare 83.541 lei; 

- Reparaţii strada Nicolae Labiş -  valoare 30.392 lei; 

- Asfaltare strada Violetelor -  valoare 140.758 lei; 

- Asfaltare strada Pescarilor – valoare 142.834 lei; 

- Asfaltare Zona Piaţa Războieni – BRD-   valoarea 125.379 lei; 

- Asfaltare Fundătura Făget – valoare 31.875 lei; 

- Parcare Bl. D10 cartier Popa Şapcă – valoare 26.785 lei; 

- Parcare Stadion Nicolae Dobrin – valoare 83.235 lei; 

- Parcare strada Constantin Noica – valoare 94.061 lei; 

- Parcare bl. P3A- P7A – Rădulescu Motru – valoare 101.872 lei; 

- Parcare bl.R1 bis, P15, E.Grigorescu – valoare 87.052 lei; 

- Parcare Constantin Negri- bazin descoperit – valoare 117.391 lei; 

- Parcare Constantin Negri între bazine – valoare 86.502 lei; 

- Parcare Ştrand strada T.Vladimirescu – valoare 83.141 lei; 

- Lărgire strada Victoriei - Anton Pann – valoare 180.253 lei; 

- Trotuar strada Carol Davila – valoare 66.904 lei; 

- Trotuar + pistă biciclete  strada Trivale – Cornul Vânătorului – valoare 

131.180 lei; 

- Trotuar strada Libertăţii – valoare 90.605 lei; 

- Trotuar strada  Transilvaniei – valoare 24.230 lei; 
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- Aleea strada Stroe Leordeanu – valoare 43.989 lei; 

- Alee carosabil bl. 5C cartier Prundu – valoare 253.434 lei; 

- Alee carosabil bl. B9A cartier Prundu – valoare 18.687lei. 

Punctul 2:   

- Modernizare locuri de joacă Calea Bucureşti, Bibescu Vodă şi cartier 

Trivale – valoare 490.000 lei; 

- Reabilitare sediul Zoo – valoare 170.000 lei (inclusiv TVA); 

Punctul 4: 

- Canalizare şi reabilitare alei Cimitir Sf. Gheorghe zona veche – valoare 

1.051.000 lei (inclusiv TVA); 

Punctul 5: 

- autoutilitară multifuncţională 4x4 – valoare 434.880 lei (inclusiv TVA); 

- maşină tăiat asfalt – valoare 11.880 lei (inclusiv TVA). 

Punctul 6: 

- realizarea unor sisteme pentru filtrarea apei provenită din foraje – valoare 

238.560 lei (inclusiv TVA). 

 

 

O.S.G.G. 400/2015 cu modificările şi completările ulterioare a fost parţial 

implementat. 
 

 

Transparenţă instituţională 

Bugetul instituţiei 

În anul 2016 Administraţia Domeniului Public şi-a desfăşurat activitatea în 

baza creditelor bugetare aprobate prin H.C.L. nr. 17 din 28.01.2016, alocate integral din 

bugetul local. 

NR. 

CRT. 

INDICI DE PERFORMANŢĂ GRAD DE REALIZARE 

% 

1. Gradul de rezolvare a cererilor primate în limita fondurilor 

aprobate pe fiecare destinaţie. 

97,08 

2. Gradul de îndeplinire a programului de investiţii aprobat. 83,72% 

3. Gradul de realizare a veniturilor prevăzute în bugetul de 

venituri şi cheltuieli. 

101,26 

4. Gradul de rezolvare a reclamaţiilor confirmate din totalul 

reclamaţiilor primite, în urma cercetarii privind calitatea 

lucrărilor executate. 

100,00 

5. Gradul de îndeplinire a sarcinilor primite din partea 

Primăriei Municipiului Piteşti 

92,45 

6. Gradul de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate pentru 

accesarea fondurilor europene nerambursabile în anul 2016 

- 
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Pentru buna desfăşurare a activităţii a fost alocată suma de 38.945 mii lei 

astfel: 

cheltuieli de personal………………………….…6.250 mii lei 

cheltuieli cu bunuri şi servicii………………..…11.050 mii lei  

cheltuieli de capital…………………………..….21.645 mii lei 

Sinteza cheltuielilor detaliate pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi 

alienate este prezentata în anexele nr.1 și nr.2. 

Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţiile sectoriale 

şi concesiunile de lucrări şi servicii 

Lista de contracte incheiate (obiectul contractului, suma, procedura de 

achizitii publice folosite, numele castigatorului) 

 

Nr 

crt 
Executant/ beneficiar Obiectul contractului 

Valoarea 

contractului 

inclusiv TVA- 

RON 

Tip 

procedura 

1 SC CRINEXCOM 

SRL 

Tablete sare dedurizare 8.150,40 Achiziţie 

directa 

2 SC GIVAROLI 

IMPEX 

Supravegherea 

factorilor de mediu 

prin 

măsurări/îincercări 

periodice 

9.163,2 Achiziţie 

directa 

3 SC ICECON-

OMNIACOM SRL 

Inspecţia tehnică a 

maşinilor şi 

echipamentelor 

tehnologice de 

construcţii 

18.336 Achiziţie 

directa 

4 SC ADICHIM SRL Hipoclorit de sodiu 3.600 Achiziţie 

directa 

5 SC RADICAL ZERO 

SA 

Uleiuri şi unsori 

minerale 

54.528 Achiziţie 

directa 

6 Sc Air Service Delta 

Srl 

Service şi Autorizare 

Funcţionare Centrale 

ADP Piteşti 

35.000 Achiziţie 

directa 

7 PFA DiniasIonel Reabilitare strada 

Carpenului-proiectare 

27.250 Achiziţie 

directa 

8 Societatea civila 

profesionala de 

psihologie Macarie 

Nicoleta şi Traşca 

Simona 

Servicii aviz 

psihologic 

3.880 Achiziţie 

directa 
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9 Natisan Medicină 

Generala 

Servicii aviz medical 5.760 Achiziţie 

directa 

10 SC Romania Ovidiu 

Company SRL 

Întreţinere şi service 

tehnică de calculatoare 

şi birotica 

24.480 Achiziţie 

directa 

11 PFA Oprescu Elena Legarea şi arhivarea 

dosarelor în coperţi de 

carton 

1.000 Achiziţie 

directa 

12 SC Proiect Infra 2005 

SRL 

Reabilitare strada 

Dîrzului-proiectare 

15.177,60 Achiziţie 

directa 

13 SC Gloria Invest SRL Filer calcar 98.880 Achiziţie 

directa 

14 SC Proinvest Group 

SRL  

Parapeţi metalici 6.849,25 Achiziţie 

directa 

15 Compania MIRA 

International 

Executare marcaje 

rutiere în mun. Piteşti 

264.600 Achiziţie 

directa 

16 SC Maramures Zeolit 

Industry SRL 

Sistem de filtrare 

zeofilter PRO1-V300 

29.961,60 Achiziţie 

directa 

17 SC Proiect Infra 2005 

SRL 

Combatere alunecări 

de teren str Caporal 

Patru-studiu 

fezabilitate 

31.800 Achiziţie 

directa 

18 SC Construct 

Petroprotect SRL 

Aducere la cota camin 

e vizitare, guri de 

scurgere, rasuflatori 

gaze, hidranţi incendiu 

şi executat racord gura 

de scurgere 

260.690,74 Achiziţie 

directa 

19 SC Mem Impex SRL Maşina de tăiat beton 11.880 Achiziţie 

directa 

20 SC Sorocam SRL Emulsie bituminoasă 

cationică EBCR 60 

99.000 Achiziţie 

directa 

21 SC IntensPrest SRL Beton C12/15 si 

C16/20 

123.960 Achiziţie 

directa 

22 SC  BRADET SRL Lapte 34.856,91 Achiziţie 

directa 

23 SC  VEL PITAR SA Pâine 10.850 Achiziţie 

directa 

24 SC BADROM 

SERVICE SRL 

Anvelope şi camera 

auto 

24.121 Achiziţie 

directa 

25 SC METROLOGIE 

PDV SRL 

Servicii de 

reglementare/verificare 

metrologică aparate de 

cântărit la staţiile de 

preparat mixture 

asfaltice LPX si 

LPXEC 

10.500 Achiziţie 

directa 
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26 SC  KISS UNICUM 

SRL 

Indicatoare rutiere cu 

sistem de prindere 

80.443,18 Achiziţie 

directa 

27 SC ACANT ARHI 

FORM SUPPORT 

SRL 

Locuri joacă-

proiectare 

2.500 Achiziţie 

directa 

28 SC INFRA 

CONSULTING AMO 

SRL 

Reabilitare sediu 

central ADP Piteşti- 

dirigenţie şantier 

4.104,51 Achiziţie 

directa 

29 SC PROIECT INFRA 

2005 SRL 

Combatere alunecari 

de teren strada Caporal 

Pătru-proiectare 

35.000 Achiziţie 

directa 

30 SC ROMANIA 

OVIDIU COMPANY 

SRL 

Camere supraveghere 

video 

5.000 Achiziţie 

directa 

31 SC METROREAL 

SRL 

Verificat aparat 

cântarit maxim 60 tone 

1.500 Achiziţie 

directa 

32 SC CDLA ARG 

CONSULT SRL 

Modernizare str Emil 

Simionescu-proiectare 

12.900 Achiziţie 

directa 

33 SC CDLA ARG 

CONSULT SRL 

Reabilitare 

stradaGavenii 

16.900 Achiziţie 

directa 

34 SC CENTRUL DE 

PROIECATRE SI 

CONSULTANTA 

RUTIERA SRL 

Amenajare parcări sau 

alei pietonale în spaţiu 

verde 

8.100 Achiziţie 

directa 

35 SC ACANT ARHI 

FORM SUPPORT 

SRL 

Locuri joaca-

proiectare 

19.224,35 Achiziţie 

directa 

36 SC ELECTROUTIL 

ALISER SRL 

Stâlpi semafoare şi 

consola 

44.929,53 Achiziţie 

directa 

37 SC M&B BULDER 

Co SRL 

Reabilitare strada 

Exercitiu-dirigenţie 

şantier 

9.716,73 Achiziţie 

directa 

38 SC LUMIDA SRL Refacere instalaţie 

termică sediu ADP 

Pitesti 

20.942,60 Achiziţie 

directa 

39 PFA FRINCU SORIN Covor asfaltice strada 

Ion Angelescu-zona 

Tancodrom: proiectare 

4.998,65 Achiziţie 

directa 

40 SC NIMAREX COM 

SRL 

Salopete 17.600 Achiziţie 

directa 

41 SC LUMIDA SRL Capacităţi de 

înmagazinare apă 

foraje (Expo Parc şi str 

NegruVoda) 

150.000 Achiziţie 

directa 

42 SC M&B BULDER 

Co SRL 

Combatere alunecări 

de teren strada Caporal 

Pătru- dirigenţie 

şantier 

2.561,45 Achiziţie 

directa 
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43 PFA ANTONESCU 

GIGI SANDY 

Modernizare str Emil 

Simionescu-dirigenţie 

şantier 

868 Achiziţie 

directa 

44 SC CDI 

DISTRIBUTION 

GRUP SRL 

Clorură calciu 29.000 Achiziţie 

directa 

45 PFA NEACSU 

CLAUDIU 

Reabilitare strada 

Găvenii-dirigenţie 

şantier 

3.000 Achiziţie 

directa 

46 SC SELCA SA Covor asfaltice strada 

Ion Angelescu-zona 

Tancodrom 

139.678,25 Achiziţie 

directa 

47 PFA NEACSU 

CLAUDIU 

Covor asfaltice strada 

Ion Angelescu-zona 

Tancodrom- dirigenţie 

şantier 

600 Achiziţie 

directa 

48 SC ROMANIA 

OVIDIU COMPANY 

SRL 

Calculatoare 20.700 Achiziţie 

directa 

49 SC TOPROCAD FR 

EXE SRL 

Trasare puncte în 

coordonate STEREO 

9.000 Achiziţie 

directa 

50 SC SOROCAM SRL  Mixtură stocabilă 13.200 Achiziţie 

directa 

51 SC OMNIASIG 

VIENNA 

INSURANCE 

GROUP SA 

R.C.A 84.101,50 Achiziţie 

directa 

52 PFA FRINCU SORIN Proiect tehnic Montare 

semafoare butoni 

10.000 Achiziţie 

directa 

53 SC RONERA 

RUBBER SA 

Separatoare sens 96.000 Achiziţie 

directa 

54 SC ROMIMPEX SRL Bocanci 13.641,60 Achiziţie 

directa 

55 SC SWARCO VICAS 

SRL 

Vopsea marcaj rutier 175.668 Cerere oferta 

56 SC DRAGON OIL 

STAR SRL 

Motorină  Euro diesel 

tip MTR5, Euro5 

1.748.300 Licitaţie 

deschisă 

57 SC DECO 

INVESTMENT  SRL 

Bitum rutier D50-70 799.000 Licitaţie 

deschisă 

58 SC INTENS PREST 

SRL 

Agregate naturale şi 

concasate pentru 

prepararea mixturilor 

asfaltice 

966.464 Licitaţie 

deschisă 

59 SC SYMMETRICA 

SRL 

Borduri Beton 132.950 Cerere oferta 

60 SC 

APARTAMENTUL 

Reabilitare sediu 

central ADP Piteşti 

586.358,83 Cerere oferta 
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SA 

61 SC TAR MV SRL- SC 

CONALID SRL 

Staţie preparat mixture 

asfaltice 

2.860.000 Licitaţie 

deschisă 

62 SC COMESAD 

DRUMURI SRL 

Reabilitare strada 

Exerciţiu 

3.350.599,16 Cerere de 

oferta 

63 SC INTENS PREST 

SRL 

Agregate naturale şi 

concasate pentru 

lucrări de drumuri 

415.500 Procedură 

simplificată 

64 SC DFS CENTER 

GRUP SRL 

Modernizare locuri 

joacă 

379.989,80 Procedură 

simplificată 

65 SC MARAMURES 

ZEOLIT INDUSTRY 

SRL 

Instalaţii de tratare şi 

filtrare a apei 

provenită din foraje de 

mare adâncime 

223.650 Procedură 

simplificată 

66 SC COMESAD 

DRUMURI SRL 

Combatere alunecări 

de teren strada Caporal 

Pătru 

564.139,66 Procedură 

simplificată 

67 SC CONSTRUCTII 

DRUMURI SI 

LUCRARI DE ARTA 

SRL 

Reabilitare strada 

Găvenii 

799.146,82 Procedură 

simplificată 

68 SC BRIARIS IND SA Autoutilitară 

funcţional 4x4 

362.400 Procedură 

simplificată 

69 SC GAMIATRICOS 

COM SRL 

Sare industrială pentru 

deszăpezire 

410.670 Procedură 

simplificată -

Acord Cadru 
 

 

- Numărul de procese de achiziţii pe categorii, pentru anul încheiat: 

69 PROCEDURI 

PRODUSE: 32 

LUCRĂRI:9 

SERVICII: 28 

- Achizitii realizate in sistemul electronic din totalul achizitiilor 

desfasurate pe parcursul exercitiului anului calendaristic din raportare 

Din 69 achiziţii s-au realizat 63, respectiv un procent de 96,06% conform 

Raportului  transmis în SEAP. 

- Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de 

achiziţii: 

ACHIZIŢII DIRECTE: PRODUSE, LUCRĂRI ŞI SERVICII: 5 ZILE 

CEREREA DE OFERTĂ : 30 ZILE 

LICITAŢIA DESCHISĂ : 50 ZILE 
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- Numărul de contestaţii formulate la c.n.s.c: 

PRODUSE: 1 

- Câte proceduri au fost anulate şi câte sunt în curs de anulare:  

PROCEDURI ANULATE: 0 

PROCEDURI ÎN CURS DE ANULARE: 0 

 

Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia 

Numărul total de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată: 11 litigii 

JUDECĂTORIA PITEŞTI: 

Număr total: 8 litigii 

Obiectul litigiilor: 

- pretenţii: 8 litigii 

Stadiul litigiilor: 

- câştigate: 1 litigiu 

- pierdute: 1 litigii 

- nefinalizate: 5 litigii 

- suspendate: 1 litigiu 

TRIBUNALUL SPECIALIZAT ARGEŞ   

Număr total: 3 litigii 

Obiectul litigiilor: 

- procedura falimentului: 3 litigii 

Stadiul litigiilor: 

- nefinalizate: 3 litigii. 

Organigrama 

Prin H.C.L. Pitesti nr. 151/27.10.2016 a fost aprobată Organigrama 

Administratiei Domeniului Public Piteşti şi a fost publicată prin afişare la sediul 

instituţiei noastre. ( ANEXA NR. 3 ) 

Informaţii despre managementul resurselor umane 

Număr funcţii conducere: 9 posturi 

Număr salariaţi : 

- la începutul anului 2016: 249 

- la sfârşitul anului 2016: 253 
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Concursuri organizate pentru ocuparea unor posturi vacante: 2 

Funcţii de conducere exercitate temporar în anul 2016: 3 

Venitul mediu brut/salariat/unitate pe anul 2016: 1.659 lei 

- Secţia Reparaţii Străzi şi Mecanizare Lucrări: 1.650 lei (inclusiv spor 

condiţii grele între 10%-15% şi spor condiţii vătămătoare între 10%-15%) 

- Atelier AIDP, TESA şi Biroul Cimitire: 1.684 lei (inclusiv spor condiţii 

vătămătoare între 5% -10% şi spor condiţii periculoase pentru cimitire 15%) 

- Serviciul Grădina Zoologică: 1.643 lei (inclusiv spor condiţii periculoase 

15%). 

 

Prezentul Raport de activitate a fost întocmit având în vedere anexa nr.3 la 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public. 
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Programul de investiții al  Administraţiei Domeniului Public Pitești pe anul 2016 

Nominalizarea pe obiective de investiţii, dotări şi 

alte cheltuieli de investiţii  

( data începerii an / trimestru,  numărul, data 

aprobării documentaţiei de investiţie ) 

  

Termen               

P.I.F. 

  
 

Valoare  Valoare  H.C.L. aprobare H.C.L. aprobare Stadiu realizare investitii 

bugetata realizata buget DALI 

 
     

1 2 3 4 5 6 7 

T O T A L,  21.645 8.792 
    

din care: 
      

       Cap. 67.02  ,,Cultură, recreere şi religie”,  din care: 3.760 649 
   

 B. Lucrări noi, din care: 3.590 479 
   

 

-Modernizare locuri de joacă pentru copii 3.590 479 12.2016 

*HCL nr. 17 din 

28.01.2016 - 

490.000 lei     

*HCL nr. 8 din 

05.07.2016 - 

500.000 lei      

*HCL nr. 109 din 

29.09.2016 - 

2.600.000 lei 

 
lucrari in continuare 2017 

C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: 170 170 
   

 3. Reabilitări 170 170 
    

-Reabilitare sediu administrativ Grădina Zoologică 170 170 07.2016 
*HCL nr. 17 din 

28.01.2016  
finalizat   

Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare 

publică”, din care: 
2.519 2.179 

   

 A. Lucrări in continuare, din care: 1.060 1.051 
   

 
-Canalizare pluvială și reabilitare alei Cimitir Sfântul 

Gheorghe zona veche 
1.060 1.051 12.2016 

*HCL nr. 17 din 

28.01.2016    
finalizat 

B. Lucrări noi, din care: 190 182 
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Capacitati de inmagazinare apa izvoare 190 182 10.2016 
*HCL nr. 17 din 

28.01.2016     finalizat 

C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: 1.269 946 
   

 

2. Dotări 
369 258 12.2016 

*HCL nr. 17 din 

28.01.2016      finalizat 

3. Reabilitări 900 688 
   

 
-Reabilitare sediu central Administratia Domeniului 

Public Pitesti 
900 688 12.2016 

*HCL nr. 17 din 

28.01.2016      
finalizat 

Cap. 80.02  ,,Actiuni generale economice, 

comerciale si de munca”,  din care: 
1.490 78 

   

 C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: 1.490 78 
   

 
1. Proiectare si executie privind inlaturarea 

efectelor produse de valamitati naturale 
1.490 78 

   

 

-Combatere alunecari de teren strada Caporal Patru 1.490 78 12.2016 

*HCL nr. 17 din 

28.01.2016 - 

60.000 lei 

*HCL nr. 177 din 

26.05.2016     lucrari in continuare 2017 

Cap. 84.02 „Transporturi”, din care: 13.876 5.886 
   

 B. Lucrări noi, din care: 5.190 329 
   

 
-Statie preparat mixturi asfaltice 4.470 59 09.2016 

*HCL nr. 17 din 

28.01.2016      
contestatie contract 

-Modernizare strada Emil Simionescu 460 119 12.2016 
*HCL nr. 80 din 

25.08.2016     

*HCL nr. 73 din 

25.08.2016     lucrari in continuare 2017 

-Covor asfaltic str. Ion Angelescu, zona Tancodrom 

din municipiul Pitesti, intre Calea Dragasani si str. 

Dumitru Bratianu suprafata care apartine domeniului 

piblic 

260 151 12.2016 

*HCL nr. 109 din 

29.09.2016     

*HCL nr. 106 din 

29.09.2016     
finalizat 

C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: 8.686 5.557 
   

 1. Proiectare  210 145 
   

 

-Amenajare şantier Valea Mare 60 60 12.2016 
*HCL nr. 17 din 

28.01.2016      
finalizat 
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-Reabilitare strazi 150 85 06.2016 
*HCL nr. 17 din 

28.01.2016      
finalizat 

2. Dotări 
465 452 12.2016 

*HCL nr. 17 din 

28.01.2016      
finalizat 

3. Reabilitări 8.011 4.960 
   

 

-Reabilitare scări publice 520 510 12.2016 
*HCL nr. 17 din 

28.01.2016      
finalizat 

-Reabilitare B-dul Libertăţii 2.600 2.600 07.2016 
*HCL nr. 17 din 

28.01.2016      
finalizat 

-Reabilitare strada Vasile Parvan 1.121 1.121 07.2016 
*HCL nr. 17 din 

28.01.2016      
finalizat 

-Reabilitare strada Exercitiu 2.090 729 12.2018 
*HCL nr. 17 din 

28.01.2016     

*HCL nr. 143 din 

31.03.2016     lucrari in continuare 2017 

-Reabilitare strada Gavenii 1.680 0 12.2017 
*HCL nr. 109 din 

29.09.2016     

*HCL nr. 77 din 

25.08.2016     lucrari in continuare 2017 
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SITUATIE PRIVIND CHELTUIELILE DETALIATE EFECTUATE DE CATRE A.D.P. PITESTI IN ANUL 2016 

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R Cod indicator 

TOTAL 

ADP      

din care: 

67020503 

Gradina 

Zoo 

Parcuri 

700250 

Cimitire 

Foraje 

izvoare 

74020501 

Deszapezire 

80020106 

Alunecar

i de teren 

84020303 

Reparatii 

strazi 

TOTAL CHELTUIELI  (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE + 

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE)  
23.245 1.549 4.887 510 78 16.221 

       

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84) 

 

14.453 900 2.708 510 0 10.335 

CHELTUIELI CURENTE  (cod 

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 14.453 900 2.708 510 0 10.335 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 

10.01+10.02+10.03) 10 6.120 437 1.684 0 0 3.999 

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 

+10.01.30) 10.01 4.968 355 1.354 0 0 3.259 

Salarii de baza 10.01.01 4.250 307 1.253 

  

2.690 

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 684 46 87 

  

551 

Alte sporuri 10.01.06 4 

 

4 

   Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 30 2 10 

  

18 

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 

10.02.06+10.02.30) 10.02 0 0 0 0 0 0 

Tichete de masa *) 10.02.01 0 

     Norme de hrana 10.02.02 0 

     Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03 0 

     Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04 0 

     Transportul la si de la locul de munca 10.02.05 0 

     Alte drepturi salariale in natura 10.02.30 0 

     Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.152 82 330 0 0 740 

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 812 56 228 

  

528 

Contributii de asigurări de somaj  10.03.02 26 2 7 

  

17 
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Contributii de asigurari sociale de sanatate  10.03.03 261 18 71 

  

172 

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 

profesionale 10.03.04 8 1 2 

  

5 

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 45 5 22 

  

18 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 8.333 463 1.024 510 0 6.336 

Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 4.565 216 920 510 0 2.919 

Furnituri birou 20.01.01 41 1 30 

  

10 

Materiale pentru curatenie 20.01.02 529 7 10 510 

 

2 

Încalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 736 53 353 

  

330 

Apa, canal si salubritate 20.01.04 120 17 79 

  

24 

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1.421 5 5 

  

1.411 

Piese de schimb 20.01.06 426 3 15 

  

408 

Transport 20.01.07 0 

     Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  20.01.08 32 

    

32 

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  20.01.09 0 

     Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30 1.260 130 428 

  

702 

Reparatii curente  20.02 3.242 22 31 

  

3.189 

Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 199 199 0 0 0 0 

Hrana pentru animale 20.03.02 199 199 

    Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 22 11 11 0 0 0 

Medicamente  20.04.01 9 8 1 

   Materiale sanitare 20.04.02 2 1 1 

   Reactivi 20.04.03 0 

     Dezinfectanti 20.04.04 11 2 9 

    Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30)  20.05 35 4 20 0 0 11 

Uniforme si echipament 20.05.01 0 

     Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0 

     Alte obiecte de inventar 20.05.30 35 4 20 

  

11 
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Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 12 0 8 0 0 4 

Deplasari interne, detaşări, transferări 20.06.01 12 

 

8 

  

4 

Deplasari în străinătate 20.06.02 0 

     
Materiale de laborator 20.09 0 

     Cercetare-dezvoltare 20.10 0 

     Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 6 

 

6 

   Consultanta si expertiza 20.12 5 

    

5 

Pregatire profesionala 20.13 3 

 

2 

  

1 

Protectia muncii 20.14 144 11 25 

  

108 

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe 

pentru armata 20.15 0 

     Studii si cercetari 20.16 0 

     Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18 0 

     Contribuţii ale administratiei publice locale la realizarea 

unor lucrări şi servicii de interes public local, în baza unor 

convenţii sau contracte de asociere 20.19 0 

     Reabilitare infrastructura program inundatii pentru 

autoritati publice locale 20.20 0 

     Meteorologie 20.21 0 

     
Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22 0 

     Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23 0 

     Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor  (cod 

20.24.01 la 20.24.03) 20.24 0 0 0 0 0 0 

Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01 

      Comisioane  si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 

      Stabilirea riscului de tara 20.24.03 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in 

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor 

legale 20.25 

      Tichete cadou 20.27 

      Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30 100 0 1 0 0 99 
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20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 

Reclama si publicitate 20.30.01 

      Protocol si reprezentare  20.30.02 

      Prime de asigurare non-viata 20.30.03 

      Chirii 20.30.04 

      Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 

      Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07 

      Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 

      Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 100 

 

1 

  

99 

TITLUL IV SUBVENTII   (cod  40.03+40.20+40.30) 40 0 0 0 0 0 0 

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 40.03 

      Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale 

preturilor la combustibili 40.20 

      Alte subvenţii 40.30 

      TITLUL V FONDURI DE REZERVA  (cod 50.04) 50 0 0 0 0 0 0 

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităţilor locale 50.04 

      TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod  51.01) 51 0 0 0 0 0 0 

Transferuri curente   (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.

01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49) 51.01 0 0 0 0 0 0 

Transferuri catre instituţii publice 51.01.01 

      Actiuni de sanatate   51.01.03 

      Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea 

centrelor de zi pentru protectia copilului 51.01.14 

      Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta 

sociala pentru persoanele cu handicap 51.01.15 

      Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru 

acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în 

situaţii de extremă dificultate 51.01.24 
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Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate 

pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului 51.01.26 

      Transferuri privind contribuţiile de sănătate pentru persoanele 

beneficiare de ajutor social 51.01.31 

      Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru 

finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 51.01.39 

      Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor 

curente din domeniul sănătăţii 51.01.46 

      Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea camerelor 

agricole 51.01.49 

      
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.01+55.02) 55 SF 0 0 0 0 0 0 

A. Transferuri interne (cod 55.01.18) 55.01 0 0 0 0 0 0 

Alte transferuri curente interne 55.01.18 

      B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii 

internaţionale)  (cod 55.02.01+55.02.04) 55.02 0 0 0 0 0 0 

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01 

      Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04 

      TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA  (cod 57.02) 57 0 0 0 0 0 0 

Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 0 0 0 0 0 0 

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 

       Ajutoare sociale in natura 57.02.02 

      Tichete de cresa 57.02.03 

      Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 57.02.04 

      TITLUL X ALTE CHELTUIELI   (cod 

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30) 59 0 0 0 0 0 0 

Burse  59.01 

      Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 59.02 

      Asociatii si fundatii 59.11 

      Sustinerea cultelor 59.12 

      
Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 

      
Despăgubiri civile 59.17 
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Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de 

structurile sportive de drept privat 59.20 

      
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 59.22 

      
Sume aferente plăţii creanţelor salariale 59.25 

      Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea 

discriminarii 59.30 

      TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 

85.01) 84 0 0 0 0 0 0 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 

      SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 

51+55+56+70+79+84) 
 

8.792 649 2.179 0 78 5.886 

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE  (cod 51.02)  51  0 0 0 0 0 0 

Transferuri de capital  (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) 51.02 0 0 0 0 0 0 

Transferuri prentru finanţarea investiţiilor la spitale 51.02.12 

      Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea  cheltuielilor de 

capital din domeniul sănătăţii 
51.02.28 

      

Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 
      

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI   (cod  55.01) 55  0 0 0 0 0 0 

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.

01.54) 55.01 0 0 0 0 0 0 

Programe cu finantare rambursabila 55.01.03 

      
Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă 55.01.08 

      
Programe ISPA 55.01.09 

      
Programe SAPARD 55.01.10 

      
Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat 55.01.12 

      
Programe de dezvoltare 55.01.13 

      
Fond Roman de  Dezvoltare Sociala 55.01.15 

      
Cheltuieli neeligibile ISPA 55.01.28 

      
Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare 55.01.42 

      



64 

 

intercomunitară 

Transferuri pentru achitarea obligatiilor restante ale centralelor 

de termoficare 55.01.54 

      Titlul VIII Proiecte cu finantare din  Fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18) 56 0 0 0 0 0 0 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 

(FEDR ) 56.01 0 0 0 0 0 0 

Finanţarea naţională **) 56.01.01 

      Finanţarea Uniunii Europene **) 56.01.02 

      Cheltuieli neeligibile **) 56.01.03 

      Programe din Fondul Social European (FSE) 56.02 0 0 0 0 0 0 

Finanţarea naţională **) 56.02.01 

      Finanţarea Uniunii Europene **) 56.02.02 

      Cheltuieli neeligibile **) 56.02.03 

      Programe din Fondul de Coeziune (FC) 56.03 0 0 0 0 0 0 

Finanţarea naţională **) 56.03.01 

      
Finanţarea Uniunii Europene **) 56.03.02 

      Cheltuieli neeligibile **) 56.03.03 

      Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare 

Rurala  (FEADR) 56.04 0 0 0 0 0 0 

Finanţarea naţională **) 56.04.01 

      Finanţarea Uniunii Europene **) 56.04.02 

      Cheltuieli neeligibile **) 56.04.03 

      Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) 56.05 0 0 0 0 0 0 

Finanţarea naţională **) 56.05.01 

      Finanţarea Uniunii Europene **) 56.05.02 

 
     

Cheltuieli neeligibile **) 56.05.03 

      Programe Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare 

(IPA) 56.07 0 0 0 0 0 0 

Finanţarea naţională **) 56.07.01 
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Finanţarea Uniunii Europene **) 56.07.02 

      Cheltuieli neeligibile **) 56.07.03 

      Programe Instrumentul European de Vecinătate şi 

Parteneriat (ENPI) 56.08 0 0 0 0 0 0 

Finanţarea naţională **) 56.08.01 

      Finanţarea Uniunii Europene **) 56.08.02 

      Cheltuieli neeligibile **) 56.08.03 

      Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 56.15 0 0 0 0 0 0 

Finantarea nationala **) 56.15.01 

      Finantarea de la  Uniunea Europeana **) 56.15.02 

      Cheltuieli neeligibile **) 56.15.03 

      Alte facilitati si instrumente postaderare 56.16 0 0 0 0 0 0 

Finantarea nationala **) 56.16.01 

      Finantarea externa nerambursabila **) 56.16.02 

      Cheltuieli neeligibile **) 56.16.03 

      Mecanismul financiar SEE  56.17 0 0 0 0 0 0 

Finantarea nationala **) 56.17.01 

      Finantarea externa nerambursabila **) 56.17.02 

      Cheltuieli neeligibile **) 56.17.03 

      Programul Norvegian pentru Creştere Economică şi 

Dezvoltare Durabilă  56.18 0 0 0 0 0 0 

Finantarea nationala **) 56.18.01 

      Finantarea externa nerambursabila **) 56.18.02 

      Cheltuieli neeligibile **) 56.18.03 

      Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea 

disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii 

Europene extinse 56.25 0 0 0 0 0 0 

Finantarea nationala **) 56.25.01 

      Finantarea externa nerambursabila **) 56.25.02 

      Cheltuieli neeligibile **) 56.25.03 
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CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 8.792 649 2.179 0 78 5.886 

TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 

71.03) 71 8.792 649 2.179 0 78 5.886 

Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 2.481 479 1.491 0 0 511 

Construcţii 71.01.01 1.771 479 1.233 

  

59 

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 710 

 

258 

  

452 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0 

     Alte active fixe  71.01.30 0 

     Stocuri  (cod 71.02.01) 71.02 0 0 0 0 0 0 

Rezerve de stat şi de mobilizare 71.02.01 

      Reparaţii capitale aferente activelor fixe    71.03 6.311 170 688 

 

78 5.375 

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE  (cod 72.01) 72 0 0 0 0 0 0 

Active financiare  (cod 72.01.01) 72.01 0 0 0 0 0 0 

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01 

      TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 75 

      
OPERAŢIUNI FINANCIARE  (cod 81) 79 0 0 0 0 0 0 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE  (cod 81.04) 81 0 0 0 0 0 0 

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanţarea 

proiectelor cu finanţare UE 81.04 

      TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 

85.01) 84 0 0 0 0 0 0 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01 
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DIRECTOR ADP 
BRANIŞTE MIRCEA 

SERVICIUL 

 RESURSE UMANE , 

ADMINISTRATIV  ŞI 

PROTECŢIA 

MUNCII – 

CIUHANDU AUREL 

OCTAVIAN 

1 8 

2 1 

3 6 

4 1 

5 - 

6 - 

 

 

1 TOTAL PERSONAL 270 

2 CONDUCERE 11 

3 PERS.SPECIALITATE 42 

4 PERS.DESERVIRE 1 

5 SEF FORMATIE 7 

6 MUNCITORI 209 

 

CONTABIL               1 
        ŞEF   
OGRADĂ  
CRISTINA                                     

COMPARTIMENTUL 

 

FINANCIAR  

CONTABILITATE  

1 5 

2 - 

3 5 

4 - 

5 - 

6 - 

 

BIROUL 
APROVIZIONARE 

JURIDIC SI 

 ACHIZITII 

PUBLICE   

PAVEL IONEL 

1 6 

2 1 

3 5 

4 - 

5 - 

6 - 

 

SECŢIA 

REPARAŢII 

STRĂZI ŞI 

MECANIZARE 

LUCRĂRI 

1 174 

2 3 

3 11 

4 - 

5 6 

6 154 

 

ATELIER 

PREPARAT 

MIXTURI 

ASFALTICE ŞI 

REPARATII STRĂZI 

POPESCU ION 

1 121 

2 1 

3 7 

4 - 

5 5 

6 108 

 

ATELIER 

EXPLOAT ŞI 

ÎNTREŢ. MAŞINI 

ŞI UTILAJE 

BUCŞAN ROMEO 

1 46 

2 1 

3 2 

4 - 

5 1 

6 42 

 

ATELIER 

ADMINISTRARE ŞI 

ÎNTREŢINEREA 

DOMENIULUI 

PUBLIC 

OPREA GHEORGHE 

1 23 

2 1 

3 1 

4 - 

5 1 

6 20 

 

ORGANIGRAMA ŞI NR. DE PERSONAL AL Administraţiei Domeniului Public Piteşti 

LABORATOR DE 

ANALIZE ŞI 

ÎNCERCĂRI ÎN 

CONSTRUCŢII 

1 2 

2 - 

3 1 

4 - 

5 - 

6 1 

 

SERVICIUL 
TEHNIC 

ŞI PROBLEMATICA 

MEDIULUI 

RĂDULESCU ANA 

1 8 

2 1 

3 7 

4     - 

5     - 

6 - 

 

CABINET 

MEDICAL 

1 2 

2 - 

3 2 

4 - 

5 - 

6 - 

 

SERVICIUL  

 

GRĂDINA 

ZOOLOGICĂ 

1 19 

2 1 

3  

4 - 

5 - 

6 18 

 

ANEXA NR.3 la 

RAPORTUL DE 

ACTIVITATE PE 

2016                        

BIROUL 

ADMINISTRAREA 

CIMITIRELOR ŞI 

PRESTĂRI SERVICII 

FUNERARE 

GHEORGHE 

FLORIN 

1 21 

2 1 

3 4 

4 - 

5 - 

6 16 

 

DIRECTOR,                              SEF SERVICIU  RESURSE UMANE                                                       

         Mircea BRANIŞTE                                   Aurel Octavian CIUHANDU 
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Anexa nr.2 

 

SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI 

MUNICIPIULUI PITEȘTI 

Raport de activitate - anul  2016  

 

Profil organizațional 

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului  Piteşti a fost 

înființat în anul 2006 prin Hotărâre a Consiliului Local nr. 9/31.01.2006 și este 

organizat ca serviciu cu personalitate juridică, aflat sub autoritatea Consiliului Local al 

Municipiului Pitești. 

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești 

transpune în practică politicile, strategiile, normele și regulamentele prevăzute de actele 

normative în vigoare sau aprobate de Consiliul Local, cu privire la administrarea și 

gestionarea domeniului public și privat. 

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești 

îndeplinește următoarele atribuții principale: 

a) asigură administrarea spațiilor locative și cu altă destinație aflate în patrimoniul 

municipiului Pitești, date în acest scop la SPEPMP; 

b) urmărește derularea contractelor încheiate de către diverse persoane fizice și juridice 

cu Municipiul Pitești, pentru imobilele aflate în domeniul public sau privat al 

municipiului, precum și executarea disciplinei contractuale, conform clauzelor 

contractelor încheiate; 

c) asigură administrarea și exploatarea spațiilor publicitare situate pe raza administrativ- 

teritorială a municipiului Pitești; 

d) asigură evidența și administrarea parcărilor, pasajelor și a toaletelor publice din 

municipiul Pitești; 

e) asigură funcționarea iluminatului stradal și pietonal a iluminatului arhitectural și a 

iluminatului ornamental- festiv, în limitele  prevăzute de lege; 

f) asigură activitatea de agrement și sport, în bazele aflate în administrarea SPEPMP; 
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g) asigură administrarea făntânilor arteziene și a ceasurilor stradale situate pe raza 

administrativ-teritorială a municipiului Pitești; 

h) asigură activitatea de gestionare a animalelor fără stăpân, pierdute sau abandonate, de 

pe raza administrativ-teritorială a municipiului Pitești; 

i) asigură activitatea de incinerare a deșeurilor periculoase în cadrul Incineratorului 

ecologic; 

j) administrează creanțele provenind din taxe locale, tarife, chirii, contribuții, amenzi și 

alte sume ce constituie venituri rezultate din activitatea desfășurată; 

k) asigură ducerea la îndeplinire a măsurilor asiguratorii și efectuarea procedurii de 

executare silită pentru creanțele provenind din taxe locale, tarife, chirii, contribuții, 

amenzi și alte sume ce constituie venituri rezultate din activitatea desfășurată, în cazul 

în care debitorul nu își plătește de bunăvoie obligațiile datorate; 

l) încasează, administreaza și contabilizează veniturile bugetare rezultate din activitatea 

desfășurată. 

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești are 

implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2008 și sistemul de 

management al mediului ISO 14001:2005.  

Sediul social este situat în Municipiul Pitești, Calea București, bloc U3, 

parter, telefon: 0248210380, fax: 0248210280, email: spepmp@yahoo.com. 

Politici publice 

La nivelul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului 

Pitești este  implementat și dezvoltat  sistemul de control intern managerial prevăzut in 

ordinul 400/2015 emis de Secretariatul General al Guvernului. 

Prin aplicarea și respectarea sistemului de control intern managerial se 

asigură administrarea fondurilor publice în mod economic, eficient și eficace. 

Prin exercitarea funcției de control conducerea constată abaterile 

rezultatelor de la țintele stabilite, analizează cauzele care le-au determinat și dispune 

măsurile corective sau preventive care se impun. 
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Transparența instituțională 

Bugetul instituției 

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă pentru Serviciul Public de 

Exploatare a Municipiului Pitești principalul instrument de programare a rezultatelor 

financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității, 

asigurarea lichidităților necesare pentru plata obligațiilor față de salariați, furnizori, 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale si protecției sociale). 

Elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 de către 

Serviciul Public de Exploatare a Municipiului Pitesti s-a facut conform legilor: 

227/2015, privind Codul fiscal, 273/2006 privind finanțele publice locale, 215/2001 

privind administrația publică locală și legile anuale de adoptare a bugetului de stat și a 

fost aprobat de către Primaria Municipiului Pitești si a Consiliului Local.  

La întocmirea bugetului s-a avut în vedere faptul că în anul 2015 SPEPMP 

nu s-a înregistrat cu restanțe la bugetul de stat și bugetul local. 

Prognoza de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 s-a efectuat în 

concordanță cu elementele de bază ale patrimoniului și potențialul economic al 

SPEPMP, respectiv imobilizările corporale și necorporale, materiale, obiecte de 

inventar, număr mediu de personal, asigurările sociale și protecția socială ale 

angajaților, consumurile, serviciile etc. și a avut la bază principiul prudenței și al 

continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor 

necesare finanțării intregii activități. 

Pentru anul 2016 fundamentarea indicatorilor din propunerea BVC s-a 

facut luând în considerare următoarele aspecte: rezultatele preliminare privind execuția 

BVC pentru anul 2015, tarifele aprobate, organigrama și statul de funcții aprobate, 

propunerile șefilor de compartimente, birouri, servicii din cadrul instituției privind 

programele de achiziții, reparații, întreținere, mentenanță, pregătire profesională, 

programe PSI, SSM etc, elementele de cheltuială cu privire la evoluția producției, 

evoluția costurilor pe principalele categorii de cheltuieli materiale, cheltuieli salariale, 

programul de investiții și obiectivele de investiții. 
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Situația veniturilor previzionate și încasate de SPEPMP pe anul 2016 

Nr. crt. Activitate specifica Total venituri 

previzionate 

Total valoare venituri 

incasate 

1. Administrare baze sportive și de 

agrement 

1.100.000 1.217.376,00 

2. Acorduri, concesionări și contracte 3.390.000 3.362.422,64 

3. Reclamă -  Publicitate și altele 1.470.000 1.211.455,10 

4. Birou Fond Locativ 600.000 722.094,77 

5. Exploatare parcări 800.000 1.834.366,83 

6. Incinerator 60.000 155.411,54 

7. Iluminat public 80.000 106.003,02 

 Total 7.500.000 8.609.129,90 

 

Cheltuieli totale realizate pentru anul 2016 în valoare de 20.903 mii lei, 

din care: 

I. Capitolul 67020503 (Cultură, recreere și religie) 

1.Cheltuieli din exploatare realizate în sumă de 6678 mii lei, reprezentând 

cheltuieli destinate operării și asigurării funcționării în condiții optime a serviciilor 

prestate din care principalele cheltuieli sunt: 

A) Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 5818 mii lei, din care: 

- cheltuieli cu materialele consumabile în sumă de 56,33 mii lei, cheltuieli cu 

combustibilul în sumă de 5,85 mii lei. 

- cheltuieli de natura obiectelor de inventar sunt estimate în suma de 45,30 mii lei, 

- cheltuieli cu intreținerea și reparațiile în sumă de 649 mii lei, 

- cheltuieli cu primele de asigurare non-viață în sumă de 8,75 mii lei, privind asigurarea 

parcului auto, terenului de fotbal de la Stadionul “ Nicolae Dobrin” pentru diverse 

activități sportive, 

- cheltuieli privind încălzit, iluminat, forța motrică în sumă de 1.207,77 mii lei, având la 

bază contracte de furnizare încheiate cu furnizorii de utilaje, 

- cheltuieli privind apa, canal, contract de salubritate în valoare de 975,72 mii lei, 
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- cheltuieli cu alte  bunuri: contracte funcționare în sumă de 2.863,28 mii lei cuprind 

servicii prestate de terți (ex: servicii de mentenanță, ANRSC, ITP, paza, verificare 

ISCIR, gunoi, service PC și diverse revizii auto, gaze, servicii de testare medicală, 

verificare stingătoare, servicii asigurarea parcului auto, materiale de curățenie și 

dezinfectanți la Bazinul Olimpic și plaje, asistență medicală pentru sezonul estival în 

plaje, servicii de întreținere a gazonului de pe Stadionul “Nicolae Dobrin”); 

B) Cheltuieli cu personalul în valoare de 859,83 mii lei. 

La fundamentarea cheltuielilor cu personalul s-au avut în vedere 

prevederile următoarelor  legi: 339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016, 340/2015 a 

Bugetului asigurărilor Sociale pe anul 2016 publicate în Monitorul Oficial nr. 

942/19.12.2015, legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

La cheltuielile cu personalul s-a avut în vedere un număr de 46 de salariați 

angajați cu contract individual de muncă. 

Cheltuieli cu personalul in valoare de 859,83 mii lei: 

- cheltuieli cu salariile de baza în valoarede 12.210,00 mii lei, 

- cheltuieli cu sporul de noapte 5,68 mii lei, 

- cheltuieli privind CAS- angajator 15,80% - 111,44 mii lei, 

- cheltuieli privind șomaj angajator 0.50% - 3,49 mii lei, 

- cheltuiel privind CASS angajator 5.20% - 36,48 mii lei, 

- cheltuieli privind fond risc angajator 0,15 % - 1,06 mii lei, 

- cheltuieli privind fonduri speciale 0.85% - 1,23 mii lei. 

INVESTIȚII - Cheltuielile cu investițiile realizate în exercițiul financiar 

2016 sunt în valoare de 384,34 mii lei conform “Listei de investiții și dotări  ” raportată 

de SPEPMP către Primăria Municipiului Pitești. 

II. Capitolul 70.02. Locuințe, servicii, dezvoltare publică 

Cheltuieli din exploatare realizate în sumă de 13.269,70 mii lei, 

reprezentând cheltuieli destinate operării și asigurării funcționării în condiții optime a 

serviciilor prestate din care principalele cheltuieli sunt: 

A) Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 11.140,49 mii lei, din care: 

- cheltuieli cu combustibilul în sumă de 165,50 mii lei, 
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- cheltuieli de natura obiectelor de inventar sunt estimate în suma de 105,68 

mii lei, 

- cheltuielile cu întreținerea și reparațiile în sumă de 953,62 mii lei, 

- cheltuielile cu primele de asigurare în sumă de 156,01 mii lei privind 

asigurarea parcului auto, locuințelor sociale și ANL-uri, 

- cheltuieli privind încălzirea, iluminatul, forța motrică în sumă de 4.887,23 

mii lei, având la bază contracte de furnizori încheiate cu furnizorii de utilaje, 

- cheltuieli privind apa, canal, contracte de salubritate în sumă de 581,54 

mii lei, 

- cheltuieli cu alte bunuri, contracte de servicii pentru întreținere și 

funcționare în suma de 4033,53 mii lei, cuprind servicii prestate de terți, conform 

contractelor încheiate cum ar fi servicii de mentenanță, ANRSC, ITP, pază, verificare 

ISCIR, gunoi, service PC , revizii auto, gaze la locuințele sociale, testare medicală, 

verificare stingătoare, servicii asigurarea parcului auto, 

- cheltuieli judiciare, taxe de timbru pentru legalizarea sentințelor 

judecătorești în sumă de 1,93 mii lei. 

B) Cheltuieli cu personalul în valoare de 2129,21 mii lei. 

La fundamentarea cheltuielilor cu personalul s-au avut în vedere 

prevederile următoarelor  legi: 339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016, 340/2015 a 

Bugetului asigurărilor Sociale pe anul 2016 publicate în Monitorul Oficial nr. 

942/19.12.2015, legea 227/2015 cu modificările și completările ulterioare. 

La prognoza cheltuielilor cu personalul s-a avut în vedere un numar de 101 

de salariați angajați cu contract individual  de muncă. 

Cheltuielile cu personalul în valoare de 2129,21 mii lei din care: 

- cheltuieli cu salariile de baza în valoare de 1739,13 mii lei, 

- cheltuieli cu spor de noapte în valoare de 7,64 mii lei, 

- cheltuieli privind CAS- angajator 15,80% în sumă de 275,33 mii lei, 

- cheltuieli privind șomaj angajator 0.50% în sumă de 8,67 mii lei, 

- cheltuieli privind CASS angajator 5.20% în sumă de 89,69 mii lei, 

- cheltuieli privind fond risc angajator 0,15% în sumă de 2,62 mii lei, 
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- cheltuieli privind fonduri speciale 0,85% în sumă de 6,13 mii lei. 

C) INVESTIȚII 

Cheltuielile cu investițiile realizate în exercițiul financiar 2016 sunt în 

valoare de 1.678,34 mii lei conform Listei de investiții și dotări repartizate la SPEPMP 

de către Primaria Municipiului Pitești. 

III. Capitolul 74.02 Protecția mediului 

A) Cheltuielile din exploatare realizate în sumă de 955,05 mii lei, reprezentând 

cheltuieli destinate operării și asigurării funcționării în condiții optime a serviciilor 

prestate din care principalele cheltuieli sunt: 

- cheltuielile  cu materialele consumabile în sumă de 3,85 mii lei, 

- cheltuielile cu întreținerea și reparațiile în sumă de 1,86 mii lei, 

- cheltuielile cu primele de asigurare în sumă de 2,80 mii lei privind asigurarea 

parcului auto, 

- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în valoare de 4 mii lei, 

- cheltuieli privind încălzirea, iluminatul, forța motrică în sumă de 117,68 mii lei 

având la bază contracte de furnizare încheiate cu furnizorii de utilaje, 

- cheltuieli privind apa, canal, contracte de salubritate în sumă de 18,59 mii lei, 

- cheltuieli cu alte bunuri, contracte servicii pentru intreținere, contracte 

funcționare în sumă de 806,26 mii lei, cuprind servicii prestate de terți conform 

contractelor încheiate, cum ar fi servicii de mentenanță, revizii auto, gaze, verificare 

stingătoare, dezinsecție și deratizare, diverse servicii necesare întreținerii Incineratorului 

ecologic  și Adăpostului de câini. 

B) INVESTIȚII - Cheltuielile cu investițiile realizate în exercițiul financiar 2016 sunt în 

valoare de 284,32 mii lei conform Listei de investiții și dotări repartizate la SPEPMP de 

către Primăria Municipiului Pitești . 

IV. Capitolul 80.02 Acțiuni generale economice, comerciale, contracte 

de muncă 

INVESTIȚII - Cheltuielile cu investițiile realizate în exercițiul financiar 2016 

sunt în valoare de 400,94 mii lei conform Listei de investiții și dotări repartizate la 

SPEPMP de către Primăria Municipiului Pitești . 
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Informații legate de procesul de achiziții publice, achizițiile sectoriale 

și concesiunile de lucrări și servicii. 

Lista achiziții și dotări pe capitole 

 

Nr. crt. Capitol Denumire investiție/dotare Suma lei cu 

TVA 

Numele câștigătorului 

1. 67.02-Cultură, 

recreere și religie 

Reabilitare Stadion “Nicolae Dobrin” 2.000.000  

SPF 14.400 SC VALVERDE 

INTERN 

SF 144.744 SC VALVERDE 

INTERN 

topo 12. 000 FOREST GEO CAD 

2.  Reabilitare grup sanitar Parc Ștrand 67.000 SC ENIKVA 

CONSTRUCT 

2.500 PFA TIRDEA ION 

3.  Sala Polivalentă Municipiul Pitești  

Servicii de prezentare material 

prezentare 

11.500 TRS ARHDESIGN 

4.  Autoutilitară 89985,17 RENAULT COM. 

5.  Aspirator 4850,4 SC Tehnology Promotion 

6.  Mașină de tuns gard viu 3652,8 SC Tehnology Promotion 

7.  Mașină de aerat gazon 8340 SC Tehnology Promotion 

8.  Pompă de dozarehipoclorit de sodiu 29800,08 SC Air Service Delta 

9.  Generator electric 9969,6 SC Technology 

Promotion 

10. 70.02 - Locuințe, 

servicii și dezvoltare 

publică 

Club seniori-cartier Parc 

TineretuluiCraiovei  

236.022,52 SC COREM SRL 

  

1840 SC PASNIK DREAM  

 

840  CONSULTING SRL 

 

11.  Amenajare piață desfacere produse 

agricole-SF 

9920 PFA Frâncu Sorin 

 

1860 SC Forest Geo Cad-Topo 

 

9721,8 Dragon Instal LMD 
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1197,37 ISC 

 

291,61 AVIZ CEZ 

 

388.561,35 SC TEMPOCOM SRL 

 

       4000 TIRDEA ION 

 

3000 SC LUMIDA SRL 

12.  Extindere rețele de iluminat public 96.343,9 COMESAD ENERGO 

  Parc Industrial Municipiul Pitești 

studiu fezabilitate 

 

78750 SC VALEVERDE 

INTERN 

Studiu prefezabilitate 28470 SC VALEVERDE 

INTERN 

rid. topo-43 HA 

 

30000 AYE RM TOP PROIECT 

rid. TOPO-5 LOTURI 

 

20000 FOREST GEO CAD 

studiu geo 2500 AYE RM TOP PROIECT 

13.  Transformare cămin C3 în clădire 

loc.sociale 

160.240,8 A 90 SRL PITEȘTI-

SF+PT 

 

Avize de la mediu, aviz amplasament, 

gaze, dsv,cez 

953,19 - 

Expertiză 69500 SC ASTRO-FOIL INT 

14.  Reabilitare sediu SPEPMP 3178,12 SC SELCO SRL 

 

11.860,03 SC ALFA&GAMA 

15.  Reparație capitală clădire G-ral 

Cristescu nr. 2 Bis 

9627,36 A 90 SRL PITESTI 

 

106351,34 SC LITAT A.T. 

CONSTRUCT 

 

1500 S.C.PASNIK DREAM 

 

7449,89 SC LITAT A.T. 

CONSTRUCT 
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16.  Reparație capitală imobil Victoriei 42-

Corp B,C,D proiectare corp B 

4200 SC MODVEST 

CONSTR 

17.  Club seniori -PT 1005-Prundu 

PROIECTARE 

29400 SC MODVEST 

CONSTR. 

18.  Instalații  ornamentale 98.980,8 MK LIGHTING SRL 

19.  Contor  electronic telemetrie 40716 SC ECRO SRL 

20.  Unitate de comunicație telemetrie 45972 SC ECRO SRL 

21.  Soft EDEN 2016 24408 SC ECRO SRL 

22.  Soft de monitorizare de  la distanță 4920 SC OMNIA EXPERT 

23.  Multifuncțional Laser A4 9980 SC OMNIA EXPERT 

24.  Multifuncțional Laser A3 34920 SC BMC NETSYS 

25.  Aspirator 4999 SC Tehnology Promotion 

26.  Cabină modulară 4980 SC DELTA TERMO 

CONS. 

27. 74.02."Protecția 

mediului 

Reparație capitală Incinerator ecologic 266.963,28 COREM SRL 

 

4320 S.C. PASNIK DREAM 

 

8052,64 AIR DELTA SERVICE 

28.  Aparat de spălat cu presiune 4980 SC Tehnology Promotion 

29. 80.02."Acțiuni 

generale 

economice,comerciale 

și de muncă 

Lucrări de apărare de mal (inclusiv de 

recuperare mal) Parc Lunca Argeșului 

Studiu  fezabilit.- 2 Variante 

 

 

 

 

 

 

 

209.320 SC ROMPROIECT 

GRUP 

 

 2.570,64 Avize legale 
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Lucrare 

 

225.660,53 SC ARGIF SA PITEȘTI 

 

Dirigenție 2707,92 IND CIV NICON 2006 

SRL 

 

14000 ISC  

 

Durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achiziții: 

- Produse - 40 de zile 

- Servicii - 60 de zile 

- Lucrări - 90 de zile. 

Numărul de contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor = 0 

Numărul de proceduri anulate sau în procedură de anulare = 0 

Informații despre litigii în care este implicată instituția 

Numărul total de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată este de 

112 cauze, din care 85 de cauze sunt pe rolul instnțelor iar 27 de cauze sunt aflate la 

birourile de executare silită.  

 Cele 85 de cauze aflate pe rolul instanțelor, în funcție de tip și obiect se 

împart în: 

1. Dosar penal, în care SPEPMP este parte vătămată pentru daune 

materiale, s-a constituit ca parte civilă; 

2. 84 de dosare civile au ca obiect: 

a. Pretenții: 21 cauze; 

b. Pretenții +reziliere contracte închiriere + evacuare : 17 cauze; 

c. Evacuare imobil ocupat abuziv: 1 cauză; 

d. Acțiuni în constatare : 6 cauze; 

e. Obligația de a face: 3 cauze; 

f. Reziliere +evacuare: 6 cauze; 

g. Contestații la executare: 2 cauze; 

h. Acordare beneficii contract închiriere: 1 cauză; 
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i. Anulare decizii impunere (contencios-administrativ) : 2 cauze; 

j. Acțiuni în contencios pentru obligare emitere acte: 2 cauze; 

k. Litigii în muncă: 2 cauze; 

l. Plângeri contravenționale: 21 cauze. 

Până la finele anului 2016, s-au finalizat din cele 85 de cauze aflate pe rolul 

instanțelor un număr de 42 de dosare, din care au fost câștigate de către SPEPMP 33 de 

cauze. 

Din cele 27 de dosare de executare silită au fost finalizate 8 dosare de 

executare. 

Au fost promovate de către instituția noastră dosare ce au avut ca obiect 

pretenții, reziliere contracte de inchiriere + evacuare pentru chiriași care nu ș-au achitat 

la termen obligațiile de plată. 

Au fost promovate de diverse persoane fizice, acțiuni în constatare ca 

urmare a unor greșeli materiale strecurate în contractele de vânzare cumpărare 

perfectate de predecesoarele în drepturi și obligații ale SPEPMP. 

De asemenea contravenienții (persoanele care nu au achitat tariful de 

parcare publică) au fost amendați de către SPEPMP și aceștia au contestat procesele 

verbale de contravenție în instanță, drept pentru care s-au înregistrat plângeri 

contravenționale. 

 Au fost contestate și 2 decizii de impunere emise de noi pentru taxă 

ocupare domeniu public. 

2 litigii de muncă au fost promovate de Sindicat privind voucherele de 

vacanță și al 13-lea salariu. 

Organigrama 

Prin HCL nr. 9/28.01.2016 a fost aprobată organigrama Serviciului Public 

de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești. 

Serviciul Public de Exploatare a Patrmoniului Municipiului Pitești este 

organizat astfel: 

1. Director executiv: Constantin Zichil, nr. telefon: 0248210380/int.122; 

2. Contabil Șef: Gheorghe Zaharia, nr. telefon: 0248210380/int.124; 
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3. Șef Atelier Întreținere Patrimoniu: Răzvan Stancu, nr. telefon: 

0248210380; 

4. Șef Serviciu Iluminat Public: Cristina Popa, nr telefon: nr. telefon: 

0248210380 / int.134; 

5. Șef Serviciu Agrement: Horia Iliescu, nr. telefon: 0248221400; 

6. Șef formație muncitori, Compartiment Administrare Stadion “Nicolae 

Dobrin”, Pavel Viorel nr. telefon 0733030357; 

7. Șef Serviciu Exploatare Parcări: Alexandru Marcu, nr. telefon: 

0248210380/int.138; 

8. Șef Birou Urmărire, Executare Contracte și Reclamă-Publicitate: Alina 

Berechet, nr. telefon: 0248210380 / int.125, 

9. Șef Birou Fond Locativ și Spații cu Altă Destinație: Bogdan Stancu, nr. 

telefon: 0248210380 / int.123. 

Informații despre managementul resurselor umane 

Informații despre fluctuația de personal 

- În anul 2016 au fost angajate prin concurs 15 persoane și au plecat 14 

persoane; 

- Au fost organizate un număr de 6 concursuri; 

- Nu a existat fluctuație la nivelul funcțiilor de conducere; 

- A existat o singură funcție de conducere exercitată temporar; 

- Venitul mediu brut pe anul 2016 a fost de 2.681 lei.  

Relația cu comunitatea 

Informații despre atragerea de resurse din comunitate 

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești 

lucrează cu voluntari privind activitatea de salvamar din cadrul Bazinului Olimpic. 

Prezentul Raport de activitate a fost întocmit având în vedere anexa nr. 3 la 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public. 
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Anexa nr.3 

 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI  

RAPORT – anul 2016 
  

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti este serviciu public de 

interes local, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului 

Local al Municipiului Piteşti şi este în coordonarea Secretarului Municipiului Piteşti.          

Sediul administrativ al Direcţiei de Asistenţă Socială este în Municipiul 

Piteşti, Bld. I. C. Brătianu nr. 56, Judeţul Argeş, telefon: 0372030420, e-mail: 

dasp@dasp.ro.  

 

I. Misiunea Direcției 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti asigură aplicarea 

politicilor sociale la nivel local în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane 

aflate în nevoie. 

Obiectul de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 

Piteşti îl constituie realizarea ansamblului complex de măsuri și acțiuni, programe, 

activități profesionale, menite a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de 

grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau 

dependență pentru prevenirea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea 

marginalizării și excluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții.  

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti are următoarele 

atribuţii principale: 

a) identifică nevoile sociale ale comunităţii şi le soluţionează în condiţiile 

legii; 

b) răspunde de înfiinţarea, organizarea şi furnizarea serviciilor sociale 

primare; 

c) dezvoltă şi gestionează servicii sociale specializate, după caz, în 

condiţiile legii; 

mailto:dasp@dasp.ro
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d) încheie convenţii de parteneriat şi iniţiază programe de colaborare cu 

alte autorităţi locale, instituţii publice şi private, structuri asociative, precum şi cu 

instituţii de cult recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, în 

conformitate cu nevoile locale identificate; 

e) furnizează informaţiile şi datele solicitate de serviciul public de asistenţă 

socială judeţean, precum şi de autorităţile publice centrale cu responsabilităţi în 

domeniu; 

f) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi 

internaţională în domeniu; 

g) elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al Municipiului, 

proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale şi a altor măsuri de 

asistenţă socială, în conformitate cu planul de acţiune propriu. 

Principalele domenii de activitate ale direcției sunt următoarele: 

1) –protecția persoanelor şi familiilor cu venituri reduse; 

2) –protecția copilului și a familiei; 

3) –protecția persoanelor cu dizabilități; 

4) –protecția persoanelor vârstnice;  

5) –protecția persoanelor fără adăpost; 

 6)- unităţile de învăţământ preuniversitar sub forma asistenţei medicale şi 

de medicină dentară.   

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti este acreditată ca 

furnizor de servicii sociale, de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice pe perioadă nedeterminată. 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti este condusă de un 

director executiv. 

 

   Bugetul instituției 

✓ Elaborarea bugetului pe anul 2016, efectuarea rectificărilor bugetare pe parcursul 

anului bugetar, asigurarea finanțării activităților prin înaintarea lunară a 

solicitărilor de credite bugetare, întocmirea deschiderilor – retragerilor de credite 
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ordonatorilor terțiari, întocmirea situației indicatorilor bugetari la finele fiecărui 

trimestru și analiza acestora.  

✓ Elaborarea situațiilor financiare lunare și trimestriale, a registrelor de contabilitate 

obligatorii: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare.  

✓ Elaborarea statelor de plată pentru fiecare subunitate a Direcției de Asistență 

Socială care presupune preluarea de la Biroul Personal Juridic, Securitatea 

Muncii a datelor privind drepturile salariale și întocmirea calculelor salariilor 

nete, stabilirea contribuțiilor sociale ale angajatorului și elaborarea Declarațiilor 

privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit a 

angajaților și angajatorului și evidența persoanelor asigurate.  

✓ Efectuarea la termen și pe destinațiile corespunzătoare a plăților privind:  

a) drepturile de personal, contribuțiile sociale, alte rețineri din salarii; 

b) achizițiile de bunuri și servicii, imobilizări corporale și necorporale; 

c) drepturi de asistență socială. 

✓ Inițierea inventarierii generale a patrimoniului și valorificarea rezultatelor 

acestuia.  

✓ Exercitarea vizei C.F.P. conform cadrului operațiunilor supuse vizei C.F.P.  

✓ Arhivarea documentelor elaborate și instrumentate în cadrul serviciului. 

✓ Sumele provin de la bugetul local. 

 

Nr. 

crt. 

Denumire indicatori Cod 

indicator 

Credite (anuale) 

definitive alocate 

prin buget (lei) 

Plăți efectuate 

(lei) 

Gradul de 

realizare 

(%) 

 DAS TOTAL   21.831.500 21.130.150 
96,79 

1 Cheltuieli de personal, din 

care:  

10 5.160.000 4.832.645 

93,66 

 1.Cheltuieli de personal DAS   1.289.000 1.155.211 
89,62 

 2.Cheltuieli de personal SAC   421.000 399.792 
94,96 

 3.Cheltuieli de personal 

ASISTENȚI PERSONALI 

 3.430.000 3.277.073 

95,54 

 4.Cheltuieli de personal  20.000 569 
2,85 
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CREȘE 

2 Bunuri și servicii  20 839.000 625.403 
74,54 

3 Asistență socială  57 12.418.000 12.335.836 
99,34 

4 Alte cheltuieli 59 1.000 906 
90,60 

5 Cheltuieli de capital – active 

nefinanciare  

70 25.000 24.515 

98,06 

 TOTAL  18.443.000 17.819.305 
96,62 

 SĂNĂTATE     
 

 1.Cheltuieli de personal 10 3.216.500 3.210.030 
99,80 

 2.Bunuri și servicii 20 75.000 57.820 
77,09 

 3.Asistență socială 57 60.000 36.745 
61,24 

  TOTAL  3.351.500 3.304.595 
98,60 

 ÎNVĂȚĂMÂNT    
 

 Asistență socială 57 37.000 6.250 
16,89 

 TOTAL  37.000 6.250 
16,89 
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Informații legate de procesul de achiziții publice  
 

Nr. 

crt 
Obiectul contractului Suma 

Procedura de achiziţii 

publice  
Numele câştigătorului 

1. Servicii sociale si alte servicii-

pază si curăţenie Adăpost Nord 
108000 Achiziţie directă 

ASOCIATIA DARUIND VEI 

DOBANDI XXI 

2. Materiale de birou 8.012,12 Achiziţie directă ATELIERUL HANDROMAIL 

3. Servicii pază, monitorizare si 

intervenție 
24055,2 

Achiziţie directă 
BIDEPA GRUP SRL 

4. Servicii de certificare – 

semnatură electronică 
578,61 

Achiziţie directă 
CERTSIGN SA 

5. Servicii consultanță 3600 Achiziţie directă DACRIS MANAGEMENT SRL 

6. Servicii colectare, transport și 

eliminare deșeuri medicale 
5040 

Achiziţie directă 
FINANCIAR URBAN SRL 

7. 

Servicii asistenţă tehnică 63360 

Acord cadru (2015) - 

Negociere fără 

publicarea unui anunţ 

de participare 

INDECO SOFT SRL 

8. 
Servicii medicale 1600 

Achiziţie directă IRINA PROFESIONAL 

MEDSERV SRL 

9. Servicii purificare apa 1300 Achiziţie directă LA FANTANA SRL 

10. Servicii de prevenire şi protecţie 

în domeniul SSM şi PSI 
7020 

Achiziţie directă 
NISAR SRL 

11. 
Bonuri carburant 6750 

Achiziţie directă OMV PETROM MARKETING 

SRL 

12. Servicii intreținere echipamente 

tehnică de calcul 
4800 

Achiziţie directă PROFESSIONAL SERVICE 

SOLUTIONS SRL 

13. Servicii instruire asistenți 

personali 
32775 

Achiziţie directă 
PROFI JOBS CONSULTING SRL 

14. Servicii televiziune, internet, 

telefonie 
5400 

Achiziţie directă 
RCS & RDS SA 

15. Service sistem detecție și 

semnalizare la efracție și 

incendiu 

5913,6 

Achiziţie directă 
REAL ELECTRONICS 

COMPANY 

16. Servicii reparare, verificare și 

întretinere aparatură medicală 
5100 

Achiziţie directă 
REEP APARATURA MEDICALA  

17. Tichete sociale 6250,03 Achiziţie directă SODEXO PASS ROMANIA SRL 
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18. Servicii de auditare și evaluare in 

vederea certificării sistemului de 

management - audit de 

supraveghere. 

3588 

Achiziţie directă 

SRAC CERT SRL 

19. Servicii telefonie, internet 26400 Achiziţie directă VODAFONE ROMANIA SA 

20. Servicii legislative 2230,03 Achiziţie directă WOLTERS KLUWER SRL 

 

- număr procese de achiziţii publice: 0 

 - achiziţii publice realizate prin SEAP din totalul achiziţiilor desfăşurate: 79.65 % 

- durata medie a unui proces de achiziţie publică: - 

- număr de contestaţii formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor:0 

- proceduri de achiziţii publice anulate sau în procedură de anulare: 0. 

 

Informații despre litigii în care este implicată instituția  

 

 

În cursul anului 2016, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti 

a fost implicată în calitate de pârâtă într-un număr de 18 litigii, din care 2 litigii 

pierdute, 10 litigii câștigate, iar în ceea ce privește celelalte litigii, instanța și-a 

declinat competența în favoarea altor instanțe, reclamantul a renunțat la acțiune, alte 

litigii fiind în curs de judecată.   

 

Nr. 

crt. 

Nr. dosar Părți Obiect Soluția 

1. 489/109/2015 R=SISPMP  

P=DAS Mun Pitești                                                             

P=Municipiul Pitesti                                   

P=Consiliul Local Pitești                     

Daune interese (drepturi 

salariale-dobânzi) 

                  

Admis acțiunea 

2. 23854/280/2014 R=Dobre Florian                     

P=Consiliul Local Pitești                                              

P=Municipiul Pitești                                     

P=DAS Mun. Pitești 

Obligația de a face 

(angajare asistent personal) 

           

În curs de judecată                                                                        

3. 789/109/2015 R=Sindicatul Sanitas Argeș  

P=DAS Mun. Pitești                 

Diferențe salariale 

(Legea nr.118/2010)               

Respins acțiunea 

4. 6632/109/2013* R=Pervescu Anca   

P=Consiliul Local 

Anulare act 

administrativ 

Scoate cauza de pe 

rol prin 
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P=DAS Mun. Pitești      (indemnizațíe persoană 

cu handicap)                 

dezinvestirea 

instanței 

5. 5095/109/2015 R=SISPMP                 

P=DAS Mun. Pitești 

Vouchere vacanță 

(personal contractual)                                         

Reclamantul a 

renunțat la acțiune 

6. 5235/109/2015 R=SISPMP                 

P=DAS Mun. Pitești 

Vouchere vacanță 

(funcționari publici)                     

Respins acțiunea 

7. 4972/109/2015 R=SISPMP             

P=DAS Mun Pitești 

Acordare premiul 

anual                

Respins acțiunea 

8. 11234/280/2015 R=Toader Adrian      

P=Toma Ciprian             

Exercitare autoritate 

părintească  

 

Declină 

competența în 

favoarea altei 

instanțe 

9. 5043/109/2015 R=SISPMP       

P=DAS Mun Pitesti 

P=Municipiul Pitesti                                    

P=Consiliul Local Pitești           

Prima anuală (personal 

contractual)                      

Reclamantul a 

renunțat la acțiune                                   

10. 5629/109/2015 R=SISPMP                      

P=DAS Mun. Pitești    

P=Municipiul Pitești                          

P=Consiliul Local Pitești           

Diferențe salariale (Legea 

nr.71/2015) 

                              

Admis acțiunea 

11. 5575/109/2015 R=Stoica Mariana ș.a,   

P=DAS Mun. Pitești      

Chemat în garanție = M. 

Sănătății        

Obligația de a face  

(promovare asistenți 

medicali)                           

Respins acțiunea 

12. 1670/109/2016 R=Instituția Prefectului 

Județului Argeș   

P=Primarul municipiului Pitești;                                          

Intervenienți forțati =                                          

1.Direcția pentru                                          

Evidența Persoanelor a 

municipiului Pitești                                    

2. D.A.S Mun. Pitești  

Anulare acte 

administrative 

Respins acțiunea 

 

13. 

 

 

 

2115/109/2016 

 

 

 

R=Instituția Prefectului 

Județului Argeș 

P=Primarul municipiului Pitești.                                   

Intervenienți forțati= D.A.S Mun. 

Pitești  

Anulare acte 

administrative 

 

 

Respins acțiunea 
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14. 445/109/2016 R=Ilie Elena                                 

P=1.Primăria comunei Bascov      

2.S.P.E.P.M.P                                      

3. D.A.S Mun. Pitești                                     

4. Consiliul Local al Municipiului 

Pitești 

Acordare locuință 

socială      

Respins acțiunea 

15. 1317/828/2015 R=Miloiu Cornel, Miloiu 

Ioana                                                   

P=Miloiu Luiza Oana, 

Miloiu Ștefan Mihai-minor;                                                

Primăria municipiului 

Pitești-                                          

D.A.S-Autoritate Tutelară 

Revocare donație 

imobil 

Respins acțiunea 

16. 4382/109/2016 R=Chisău Dumitrache 

Elena     

P=DAS Mun. Pitești                                                          

Nulitate absolută 

adopție     

Admite excepția lipsei 

calității procesuale 

pasive                                                                                                                                      

a DAS Mun. Pitești 

17. 3516/109/2016 R =Dumitrescu Ioan 

P=Consiliul Local Pitești 

P= D.A.S Mun.Pitești  

 

Anulare act 

administrativ 

(indemnizație persoană 

cu handicap)              

Respins acțiunea 

 

18. 6126/109/2016 R=Ciuciu Gheorghe        

P=Municipiul Pitești  

P=D.A.S Mun. Pitești                           

 

Revocare parțială act 

administrativ (acordare 

retroactiv,indemnizație 

persoană cu handicap)                                                                                                                                                                                                                                                                           

În curs de judecată 
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Organigrama: 
 

 
 

 
  

FUNCȚIA/NUMĂR DE POSTURI OCUPATE VACANTE TOTAL 

Nr. total de funcții publice de conducere 6 0 6 

Nr. total de funții publice de executie 28 11 39 

Nr. total de funcții contractuale de conducere 2 1 3 

Nr. total de funcții contractuale de execuție 89 48 137 

Nr. total de posturi din cadrul instituției/ autorității publice 125 60 185 

 

FUNCȚIA/NUMĂR DE POSTURI OCUPATE APROBATE 

Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav 166 217 

 

 

Informații privind managementul resurselor umane: 

 

1. Informații despre fluctuația de personal: 

 



 90 
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2.Concursuri organizate în anul 2016: 

Nr. crt Data concursului Funcțiile pentru care s-a organizat concursul Funcțiile ocupate în urma derularii 

concursului 

1. 06.01.2016 - inspector, clasa I, grad profesional asistent- 

Serviciul Beneficii Sociale și Politici Familiale; 

- inspector, clasa I, grad profesional principal – 

Serviciul Beneficii Sociale și Politici Familiale; 

- inspector, clasa I, grad profesional superior – 

Serviciul Protecția Persoanelor cu Handicap și a 

Persoanelor Vârstnice; 

- inspector, clasa I, grad profesional 

superior – Serviciul Protecția 

Persoanelor cu Handicap și a 

Persoanelor Vârstnice; 

2. 07.01.2016 - consilier juridic, clasa I, grad profesional 

debutant – Biroul Personal, Juridic, Securitatea 

Muncii; 

- consilier juridic, clasa I, grad 

profesional debutant – Biroul 

Personal, Juridic, Securitatea Muncii; 

3. 07.01.2017 - consilier, grad profesional principal – Serviciul 

Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice, 

Informatică, Administrativ; 

 

- 

4. 18.01.2016 - asistent medical – Serviciul de Asistență 

Comunitară; 

- masor – Serviciul de Asistență Comunitară; 

- masor – Serviciul de Asistență 

Comunitară; 

5. 18.01.2016 - mediator sanitar – Compartimentul Asistență 

Medicală Comunitară; 

- asistent medical comunitar – Compartimentul 

Asistență Medicală Școlară; 

 

- 

6. 27.01.2016 - inspector de specialitate, grad II (expert romi)- 

Serviciul Beneficii Sociale și Politici Familiale; 

 

- 

7. 29.02.2016 - inspector, clasa I, grad profesional asistent- 

Serviciul Beneficii Sociale și Politici Familiale; 

- inspector, clasa I, grad profesional 

asistent- Serviciul Beneficii Sociale și 

Politici Familiale 

8. 04.04.2016 - mediator sanitar – Compartimentul Asistență 

Medicală Comunitară; 

- asistent medical comunitar – Compartimentul 

Asistență Medicală Școlară; 

 

- 

9. 06.06.2016 - mediator sanitar – Compartimentul Asistență 

Medicală Comunitară; 

- asistent medical comunitar – Compartimentul 

Asistență Medicală Școlară; 

 

- 

10. 30.06.2016 - 2 funcții de referent, tr. debutant – Serviciul de - 2 funcții de referent, tr. debutant – 
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Asistență Comunitară; Serviciul de Asistență Comunitară; 

11. 30.06.2016 - muncitor calificat I – Adăpostul de Noapte 

Nord; 

- muncitor calificat I – Adăpostul de 

Noapte Nord; 

12. 10.10.2016 - referent, tr. II – Biroul Personal, Juridic, 

Securitatea Muncii; 

- referent, tr. II – Biroul Personal, 

Juridic, Securitatea Muncii; 

13. 10.11.2016 - șef serviciu, gradul II – Centrul de Îngrijire și 

Educație Timpurie Creșe Pitești; 

- șef serviciu, gradul II – Centrul de 

Îngrijire și Educație Timpurie Creșe 

Pitești; 

14. 21.11.2016 - 2 funcții de economist, grad debutant – Centrul 

de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești; 

- 1 funcție de economist, grad I – Centrul de 

Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești 

-  funcție de economist, grad debutant 

– Centrul de Îngrijire și Educație 

Timpurie Creșe Pitești; 

 

15. 08.12.2016 - asistent medical – Serviciul de Asistență 

Comunitară; 

 

- 

16. 15.12.2016 - 6 funcții de asistent medical – Serviciul de 

Asistență Medicală – Compartimentul Asistență 

Medicală Școlară 

- 6 funcții de asistent medical – 

Serviciul de Asistență Medicală – 

Compartimentul Asistență Medicală 

Școlară 

 

3.Venitul mediu la nivelul Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Pitești în anul 2016 este de 1960,30 lei (include și sporul pentru condiții de muncă 

acordat personalului medical din cadrul cabinetelor medicale școlare). 

Informații despre atragerea de resurse din comunitate 

Parteneriate cu alte instituții publice 

 

1. Acord de parteneriat nr. 7847/07.05.2015 între Salvați Copiii Filiala Argeș și 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești; 

2. Protocol de colaborare nr. 215/17.02.2016 între Direcția de Sănătate Publică Argeș 

și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești; 

3. Protocol de colaborare nr. 10931/02.07.2015 între Asociația Handicapaților 

Neuromotor-Argeș și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești; 

4. Parteneriat social-filantropic Campania ,,Crăciunul într-o cutie de pantofi” nr. 

12729/10.11.2016  între Asociația Dăruind vei Dobândi XXI, Asociația Sportivă 

,,Spider Sport” Pitești, Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș și Direcția de 

Asistență Socială a Municipiului Pitești; 

5. Proiect de Parteneriat Educațional Grădiniță-Medic Stomatolog ,,Dinți frumoși și 

copii sănătoși” nr. 13365/23.11.2016 între Școala Gimnazială nr. 10 ,,Marin Preda”, 

Grădinița cu Program Normal și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești. 
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Anexa nr.4 

DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR A MUNICIPIULUI 

PITEȘTI - RAPORT ANUL 2016 

 

PROFIL ORGANIZAȚIONAL 

 

Politica DIRECȚIEI PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR este de 

a da o nouă dimensiune conceptului de „administrare” în sensul creşterii nivelului de 

satisfacere a cerinţelor explicite şi implicite ale clienţilor serviciilor noastre. De aceea, 

acordăm o atenţie deosebită înțelegerii şi îndeplinirii aşteptărilor curente şi viitoare ale 

cetăţenilor şi celorlalţi clienţi ai serviciilor noastre prin plasarea acestora în centrul 

preocupărilor D.E.P. 

Directorul Executiv  împreună cu aparatul propriu se angajează pentru: 

- asigurarea unor servicii de cea mai bună calitate, a economisirii timpului 

cetăţenilor şi a reducerii birocraţiei în procesul eliberării documentelor solicitate; 

- comunicarea în cadrul D.E.P. a importanţei satisfacerii cerinţelor 

clienţilor (cetăţeni, comunitate locală şi alte părţi interesate), precum şi a cerinţelor 

legale şi de reglementare aplicabile; 

- îmbunătăţirea continua a sistemului de management al calităţii ca 

metodã de apropiere de cetãţeni, de nevoile lor, de modelele europene, pe care le dorim 

funcţionale şi în instituţia noastră; 

- prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului instituţiei; 

- asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public; 

- accesibilitatea  serviciilor, flexibilitatea şi adaptabilitatea acestora la 

nevoile reale ale  cetăţenilor; 

- crearea, prin motivare şi parteneriat în luarea deciziilor, a unei echipe 

profesionistă, unită, integră, modernă şi deschisă, care să împărtăşească aceleaşi valori 

comune. 

Strategia D.E.P. este crearea condiţiilor organizatorice, asigurarea unui 

grad înalt de profesionalism al angajaţilor, buna gestionare a resurselor şi 
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implementarea unui management competitiv şi calitativ, sens în care ne propunem 

următoarele obiective generale: 

- Satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor (cetăţeni, comunitate 

locală şi alte părţi interesate) în deplinã concordanţă cu actele normative şi de 

reglementare care stau la baza activitãţii instituţiei noastre; 

- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de către D.E.P. şi comunicarea 

operativă cu cetăţenii; 

- Dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului implicat în 

realizarea proceselor specifice instituţiei; 

- Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al 

calităţii implementat. 

Scopul final al politicii manageriale este oferirea de servicii de calitate 

care să asigure obţinerea satisfacţiei şi încrederii clienţilor, în condiţii de eficienţă şi 

eficacitate. Atingerea obiectivelor generale referitoare la calitate va însemna 

respectarea angajamentului în domeniul calităţii şi va constitui baza încrederii 

cetăţenilor în administraţie. 

Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești are sediul în 

municipiul Pitești, Calea Craiovei nr. 19, bloc E3c parter, județul Argeș, telefon/fax 

0348430468, e-mail  office@e-ep.ro. 

 

TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ 

BUGETUL INSTITUȚIEI 

În anul 2016 bugetul de venituri și cheltuieli al DIRECȚIEI PENTRU 

EVIDENŢA PERSOANELOR  a fost de 1.286.000 lei. 

Finanțarea instituției s-a realizat  din subvenții și venituri proprii. 

Subvențiile au fost asigurate prin finanțare de la bugetul local de 

ordonatorul principal de credite, respectiv Primarul  Municipiului Pitești. 

Veniturile proprii sunt reprezentate de contravaloarea cărților de 

identitate, a cărților de identitate provizorii, a informațiilor și a prestărilor de servicii 

pentru evidența persoanelor pentru localitățile arondate instituției noastre. 
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Pe surse de venit, pentru anul 2016, situația se prezintă astfel: 

Denumire indicator Planificat Realizat % 

Venituri totale, din 

care: 

1.286.000,00 1.242.480,41 96,62 

Subvenții 876.000,00 810.700,23 95,55 

Venituri proprii 410.000,00 431.780,18 105,31 

 

Utilizarea fondurilor prevăzute în bugetul alocat instituției în anul 2016 s-

a realizat potrivit destinațiilor stabilite în bugetul aprobat. 

În anul 2016,  în bugetul instituției s-au prevăzut cheltuieli totale în sumă 

de  1.286.000 lei, iar cheltuielile  efectuate au fost de 1.242.480,41 lei 

Cheltuielile au fost realizate față de cele planificate, după cum urmează: 

 

Denumire indicator Planificat Realizat % 

Cheltuieli totale, din 

care: 

1.286.000,00 1.242.480,41 96,62 

TITLUL I Cheltuieli de 

personal 

897.000,00 876.035,00 97,66 

TITLUL II Bunuri și 

servicii 

303.000,00 285.536,56 94,24 

TITLUL XIII Active 

fixe 

86.000,00 80.908,85 94,08 

 

 

INFORMAȚII LEGATE DE PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE 

 

LISTA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2016 

 

 
Nr.crt Obiectul 

contractului 

Suma contractului 

(inclusiv TVA) 

Procedură 

achiziție 

Numele 

câștigătorului 

1 Autoturism 

Sandero Stepway 

54336,05 lei Achiziție 

directă 

RENAULT 

COMMERCIAL 

ROUMANIE SRL 

2 Furnizare servicii 

pază 

Conform tarif/factură Achiziție 

directă 

S.C. JUD PAZA SI 

ORDINE 

3 Servicii securitatea 

muncii si situații de 

urgență 

26 lei/salariat/lună Achiziție 

directă 

S.C. SSM AYAN 

CONSULTING SRL 

4 Servicii 

mentenanță 

aplicația EMSYS 

1.776,00 lei/an 

 

Achiziție 

directă 

S.C. PRODINF 

SOFTWARE SRL 

5 Servicii închiriere 

aplicații 

informatice 

5.040,00 lei/an  Achiziție 

directă 

S.C. INDECO SOFT 

SRL 

6 Servicii telefonie Conform tarif/factură Achiziție S.C. RCS & RDS 
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Nr.crt Obiectul 

contractului 

Suma contractului 

(inclusiv TVA) 

Procedură 

achiziție 

Numele 

câștigătorului 

fixă și internet directă S.A. 

7 Furnizare pachete  

de actualizări 

pentru baza de date 

existentă cu actele 

nomative publicate 

în Monitorul 

Oficial Partea I 

pentru 2 licențe 

1858,51 lei/an  Achiziție 

directă 

S.C. INDACO 

SYSTEMS SRL 

8 Furnizare servicii 

telefonice 

Conform tarif / factură Achiziție 

directă 

S.C. VODAFONE 

ROMANIA S.A. 

9 Servicii furnizare 

energie electrică 

Conform tarif/factură Achiziție 

directă 

S.C. CEZ VÂNZARE 

S.A. 

10 Servicii certificare 

digitală 

114 Achiziție 

directă 

S.C. DIGISIGN S.A. 

11 Servicii de auditare 

și evaluare în 

vederea 

recertificării, 

audituri de 

supraveghere 

recertificare 

4320,00 lei – pt. audit 

 

2565,60 lei  - pt. 

supraveghere anuală 

Achiziție 

directă 

S.C. SRAC CERT 

SRL 

12 Furnizare gaze 

naturale 

Conform tarif/factură Achiziție 

directă 

S.C. GDF SUEZ 

Energy romania S.A. 

13 Servicii furnizare 

apă potabilă și de 

canalizare 

Conform tarif/factură  Achiziție 

directă 

S.C. APĂ CANAL 

2000 S.A. 

14 Servicii de 

salubrizare 

Conform tarif/factură Achiziție 

directă 

S.C. SALUBRITATE 

2000 S.A. 

15 Servicii gazduire 

adrese email și site 

internet 

16,80 euro/lună Achiziție 

directă 

S.C. ABC SOLUȚII 

INFORMATICE SRL 

16 Furnizare energie 

termică pentru 

încălzire 

Conform tarif/factură Achiziție 

directă 

S.C. TERMO 

CALOR CONFORT 

S.A. 

 

În anul 2016 au fost efectuate un număr de 259 procese de achiziții 

publice în valoare de 292.040,34 lei, dintre care 199 au fost procese de achiziții 

realizate prin SEAP, în valoare de 245.372,25 lei. Celelalte procese de achiziții 

publice, în număr de 60, au fost în valoare de 46.668,09 lei. Procentul de achiziții 

publice realizate prin SEAP este de 84,02 %. 

Durata medie a unui proces de achiziție a fost de 3 zile. 

Nu s-au înregistrat contestații formulate la Consiliul Național de 

Soluționare a Contestațiilor și nu există proceduri anulate sau în procedură de anulare. 
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INFORMAȚII DESPRE LITIGII ÎN CARE ESTE IMPLICATĂ 

INSTITUȚIA 

 

- Număr de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată pe tipuri și 

obiectul lor, cu indicarea contextului litigiului = 0 

- Număr litigii care au fost pierdute = 0 

- Număr litigii care au fost câștigate = 0 

 

 

INFORMAȚII DESPRE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 

ORGANIGRAMA DIRECȚIEI  PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR  A 

MUNICIPIULUI PITEŞTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR 

CORNEL-

CONSTANTIN 

IONICĂ 

  

  SECRETAR 

DIRECTOR EXECUTIV 
TRANDAFIRESCU DANIELA-

MARIA 

SERVICIUL EVIDENŢA 

PERSOANELOR 

SERVICIUL 
STARE 
CIVILĂ 

16 

 15 

14 

1 

13 

  1 

 

1 

CONSILIUL     

LOCAL 

COMPARTIMENT 

ECONOMIC 

ADMINISTRATIV 

ACHIZIȚII PUBLICE ȘI 

LOGISTICĂ 

7 

- 

7 
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NUMĂR DE POSTURI Ocupate Vacante Total 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1 2 3 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 22 6 28 

NR.FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0 0 0 

NR. FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 6 1 7 

NR.TOTAL DE POSTURI DIN INSTITUȚIE   29 9 38 

NR. TOTAL DE POSTURI O.U.G. NR.63/2010 29 9 38 

                                                                                                                                                                          

În cursul anului 2016 s-au organizat următoarele concursuri: 

- Concurs de promovare în funcția publică de conducere de Șef Serviciu 

Stare Civilă în data de 19.07.2016, în urma căruia nu a fost declarat admis nici un 

funcționar; 

- Concurs de promovare în funcția publică de conducere de Șef Serviciu 

Stare Civilă în data de 20.09.2016, în urma căruia nu a fost declarat admis nici un 

funcționar; 

- Concurs de recrutare în funcția publică de execuție de consilier, grad 

profesional principal, din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor, în data de 

06.12.2016, în urma căruia a fost declarat admis un funcționar; 

- Concurs de recrutare în funcția publică de conducere de Șef Serviciu 

Stare Civilă în data de 13.12.2016, în urma căruia nu a fost declarat admis nici un 

funcționar. 
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Anexa nr.5 

 

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI 
RAPORT  DE ACTIVITATE - ANUL 2016 

 

 

PROFIL ORGANIZATIONAL 

Poliția Locală a Municipiului Pitești este organizată și funcșionează prin 

hotarare a  Consiliului Local al Municipiului Pitesti ca institutie publica de interes 

local si cu personalitate juridica. 

Poliția Locală a Municipiului Pitesti este infiintata in baza Legii 

nr.155/2010  pentru apararea proprietatii private si publice cat si pentru prevenirea si 

descoperirea infractiunilor dar si pentru apararea drepturilor si libertatilor persoanei in 

mod deosebit in domeniile: ordine si liniste publica, paza bunurilor, circulatia pe 

drumurile publice, activitatea comerciala, disciplina in constructii si afisajul stradal, 

protectia mediului si evidenta persoanelor. 

In exercitarea atributiilor ce-i revin, Politia Locala a Municipiului Pitesti 

coopereaza si colaboreaza cu structurile operative teritoriale ale Jandarmeriei Romane, 

ale Politiei Romane, ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, ale Politiei 

de Frontiera Romane dar si cu celelalte autoritati ale administratiei publice central si 

locale, cu organizatii neguvernamentale in baza unor protocoale de cooperare in 

indeplinirea activitatilor si misiunilor specifice. 

Politia Locala este o institutie aflata in slujba cetatenilor si a administratiei 

locale, iar activitatea politistului local se reflecta in gradul de siguranta civica resimtit 

de catre cetatenii Municipiului Pitesti, deoarece politistul local actioneaza in randul, cu 

ajutorul si in beneficiul cetatenilor. Astfel, POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI 

PITESTI are ca principala misiune mentinerea  unui climat de ordine, liniste si 

siguranta pentru toti cetatenii Municipiului Pitesti, dovada fiind si numarul mare de 

sesizari din partea cetatenilor inregistate la dispeceratul institutiei, care sunt solutionate 

de catre politistul local imediat sau in timpul cel mai scurt. 
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POLITICI PUBLICE 

Fiecare entitate din cadrul Poliţiei Locale şi-a desfăşurat activitatea pe 

baza şi în executarea cadrului legislativ dar şi în baza reglementarilor specifice fiecărui 

domeniu de activitate (ordine publică, circulaţie pe drumurile publice, activitate 

comercială, disciplină în construcţii, logistică, financiar-contabilitate, juridic, etc.), 

stabilite prin acte administrative ale autorităţilor publice centrale şi locale (Hotărâri ale 

Consiliului Local, Dispoziţii, etc.). 

Prin activităţile desfăşurate pe raza Municipiului Piteşti cu ocazia 

diferitelor evenimente („Simfonia Lalelelor”, „Toamna Piteşteana”, Unirea 

Principatelor Romane, Ziua Armatei, Ziua Nationala a Romaniei, Ziua Municipiului  

Pitesti, Sarbatorile Pascale, Craciunul, Revelionul, evenimente sportive interne şi 

internaţionale, competiţii sportive, mitinguri, etc.) în baza planurilor de acţiune/măsuri 

întocmite, s-a reuşit o buna colaborare cu celelalte structuri teritoriale operative si de 

asigurare a ordinii publice-Politia Romana, Jandarmeria si Inspectoratul pentru Situatii 

de Urgenta. 

În anul 2016, structurile de ORDINE ŞI SIGURANŢA PUBLICĂ ale 

Poliţiei Locale Piteşti au întreprins un număr de 1.580 acţiuni şi misiuni executate în 

vederea menţinerii ordinii şi liniştii publice în parcuri şi zone de agrement, parcări, 

zone pietonale aglomerate, instituţii de învăţământ, menţinerea unui comerţ civilizat în 

pieţele agroalimentare, menţinerea unui climat de siguranţă în staţiile şi mijloacele de 

transport în comun, precum şi aplicarea prevederilor legale privind protecţia 

animalelor şi gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Piteşti. 

O atenţie deosebită în activitatea Biroului Ordine Publică s-a acordat 

misiunilor desfăşurate în comun cu Inspectoratul de Poliţie a Municipiului Piteşti 

conform O.M.A.I. nr.60/2010, privind organizarea şi executarea activităţilor de 

menţinere a ordinii publice, modificat şi completat cu O.M.A.I. nr. 26/2015,în 

conformitate cu protocolul de colaborare dintre cele două instituţii, desfăşurând un 

număr de 149 misiuni care au avut în vedere asigurarea unui climat optim de ordine şi 

siguranţă publică pe raza Municipiului Piteşti în special pe timp de noapte în zonele 

unde s-a constatat prezenţa efectivă în stradă a echipajelor auto şi pedestre, care au dus 
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la prevenirea unor fapte antisociale, precum şi la acoperirea unor zone importante de 

competenţă în urma cărora s-a constatat un număr de 7 infracţiuni în flagrant sau în 

curs de înfăptuire. 

În afara misiunilor efectuate în comun cu Poliția Municipiului Pitești, s-a  

mai desfăşurat un număr de 528 misiuni împreună cu I.J.J. Argeş şi un număr de 46 

misiuni împreună cu I.S.U. Argeş. 

Activităţile de menţinere a ordinii şi liniştii publice cu ocazia unor 

manifestări sociale, culturale, sportive, etc., au fost asigurate cu maximă răspundere, 

astfel la nivelul anului 2016 a fost înregistrat un număr de 139 misiuni. 

Alte acţiuni au vizat cu preponderenţă aplanarea unor stări conflictuale 

precum şi de asigurare a securităţii unor reprezentanţi ai instituţiilor publice totalizând 

un număr de 368 acţiuni.      

S-a asigurat ordinea şi siguranţa publică precum şi supravegherea unor 

zone aglomerate şi de agrement, zone comerciale, parcări auto şi parcuri. 

O atenţie deosebită a misiunilor de asigurare a ordinii şi siguranţei publice 

a fost acordată unui număr de 9 instituţii de învăţământ asigurând intrarea şi ieşirea 

elevilor de la cursuri, pe timpul anului 2016, nefiind înregistrate evenimente negative 

care să ducă la neexecutarea în bune condiţii a activităţii menţionate mai sus. 

O atenţie deosebită a fost acordată şi soluţionării sesizărilor şi 

reclamaţiilor primite de la cetăţeni, asociaţii de proprietari, locatari, agenţi economici 

şi instituţii contabilizând dacă se poate spune aşa un număr de 2141 situaţii, în 

totalitate acestea au fost soluţionate conform normelor legale şi în termenele prevăzute 

de lege. 

De asemenea, s-a avut în vedere ca pe raza Municipiului Piteşti şi 

cunoaşterea şi combaterea fenomenul cerşetoriei de orice fel a oamenilor fără locuinţă, 

etc. 

Probleme majore au vizat nu numai fenomenul de cerşetorie cât şi oameni 

ai străzii care practicau sub o formă sau alta, cerşetoria. 

Activitatea de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a unor sancţiuni 

pentru nerespectarea normelor legale, privind convieţuirea socială stabilită prin legi 
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sau acte administrative ale autorităţilor administrative, pentru faptele constatate pe raza 

teritorială de competenţă a Municipiului Piteşti, a avut ca rezultat pe anul 2016, un 

număr de  3275 sancţiuni.   

 De asemenea,  în perioada de referinţă toate afişările proceselor-verbale 

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor s-au executat conform normelor legale şi 

în timp util, înregistrându-se un număr de 300 situaţii.  

Structurile din cadrul Politiei Locale a Municipiului Pitesti au desfăşurat 

si activitate în domeniul executării mandatelor, a evidenţei persoanelor, soluţionarea 

sesizărilor adresate instituţiei, precum si pentru asigurarea protecţiei executorilor 

judecătoreşti sau a personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010, a H.C.L. nr. 2/2011 şi a anexei nr. 1 

din H.C.L. nr. 204/20.12.2012. 

În privinţa executării mandatelor, în decursul anului 2016 au fost emise şi 

înaintate către instituţia noastră un număr de 29 mandate. 

Toate mandatele au fost cu solicitare de însoţire a persoanelor citate, la 

Judecătoria Piteşti. 

Activitatea de înştiinţare a persoanelor menţionate şi de însoţire a acestora 

la instituţia emitentă a mandatelor, s-a desfăşurat corespunzător, astfel încât toate cele 

29 de mandate au fost aduse la îndeplinire. 

În consecinţă, rata de finalizare a fost de 100%, iar instituţiei noastre nu     

i-au fost aplicate sancţiuni.  

Referitor la acţiunile de însoţire ale executorilor judecătoreşti, precum şi 

asigurarea securităţii altor reprezentanţi ai instituţiilor  publice în decursul anului 2016, 

politistii locali au fost solicitaţi în 5 acţiuni, desfăşurate cu  reprezentanţi ai D.A.S. 

Piteşti şi SC APA Canal 2000 S.A. Piteşti. 

În completarea activităţii specifice, în afara avertismentelor aplicate 

deţinătorilor cărţilor de imobil sau a celor care au făcut obiectul unor sesizări, au fost 

situaţii când s-a impus şi sancţionarea contravenţională a unor persoane, fiind 

înregistrat un total de 5 sancţiuni contravenţionale, două fiind aplicate în baza HCL 

nr.27/2002 şi 3 în baza OUG nr.97/2005. 
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În domeniul SIGURANŢEI RUTIERE politistii locali şi-au desfaşurat 

activitatea prin asigurarea măsurilor de fluidizare a circulaţiei atât independent cât şi 

împreună cu poliţiştii din cadrul Biroului Rutier al Politiei Municipiului Piteşti, cu 

ocazia unor lucrări de reabilitare (B-dul Libertăţii, B-dul Nicolae Bălcescu) precum şi 

lucrări de modernizare ale unor artere rutiere sau cu ocazia desfãşurãrii unor activităţi 

cultural – sportive. 

În perioada de referinţă, poliţiştii acestui serviciu au desfăşurat peste 650 

de activităţi în colaborare cu Poliţia Municipiului Pitești, 104 de activităţi cu I.J. 

Jandarmerie şi I.S.U  şi peste 170 de activităţi cu alte instituţii (Primăria Piteşti, 

A.D.P., Salpitflor Green, etc.) 

În anul 2016, conform protocolului încheiat între Poliţia Locală, Poliţia 

Municipiului Pitești, I.J. Jandarmerie, Serviciul Siguranţă Rutieră a asigurat un climat 

de siguranţă în 2(două) instituţii de învăţământ şi în imediata lor apropiere, iar prin 

reprezentantul serviciului desemnat privind relaţia cu mass-media a încheiat şi 

participat la 17(şaptesprezece) parteneriate cu instituţiile de învăţământ din Municipiul 

Piteşti. 

În perioada 01 ianuarie – 01 decembrie 2016, au fost constatate şi aplicate 

un număr de 5730 de contravenţii, în valoare de 756.611 lei, dintre care: 

- 4175 privind circulaţia pe drumurile publice ( O.U.G. 195/2002); 

- 62 privind autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 t ce tranzitează 

Municipiul Piteşti fără a deţine acord de circulaţie eliberat de aparatul de specialitate 

din cadrul Primăriei Piteşti; 

- 191 privind locurile de parcare tip reşedinţă; 

- 336privind activitatea de taximetrie; 

- peste 800 de sancţiuni pentru alte reglementări. 

Serviciul Siguranţă Rutieră în cursul anului 2016 a primit spre soluţionare 

un număr 1516 de sesizări, dintre care 258 de sesizări scrise, pe suport electronic sau 

audienţe, diferenţa de 1.258 fiind telefonice.  

Dintre acestea 1.494 au fost soluţionate în termen de până la 15 zile, restul 

de 22 soluţionate în termenul cuprins între 15 şi 30 de zile. 
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Printre alte activităţi desfăşurat,e amintim 190 de afişări privind 

comunicarea procesului-verbal de contravenţie, 2(doi) minori depistaţi şi încredinţaţi 

serviciului public de asistenţă, 50 de activităţi pentru aplanarea unor stări conflictuale 

precum şi constatări infracţiuni la regimul circulaţiei (ex: conducerea autoturismului 

având  permisul de conducere suspendat). 

Pe linia respectării prevederilor Legii 421/2002 privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau 

privat din municipiul Piteşti a fost soluţionat un număr 22 de autovehicule ai căror 

proprietari au procedat la ridicarea acestor vehicule în urma somaţiilor, dintr-un număr 

de 45 autovehicule pentru care au fost întocmite procese verbale de constatare potrivit 

Normelor metodologice de aplicare a Legii 421/2002 

Referitor la activitatea de fluidizare a circulaţiei în zonele unde se execută 

lucrări în carosabil, vă informăm că Serviciul Siguranţă Rutieră a asigurat dirijarea 

traficului rutier în toate zonele din Municipiul Piteşti unde s-au efectuat activităţi 

potrivit avizelor pentru efectuarea lucrării eliberate de către Biroul Rutier – Poliţia 

Municipiului Piteşti. 

Dintre cele mai importante lucrări exemplificăm: 

• Modernizare LES 20kv  cartier BANAT –  SC ElectromontajSA 

Bucuresti; 

• Reabilitarea şi extinderea conductei de aducţiune şi reţelei de canalizare, 

str. Găvenii – SC PETROGAZ SRL; 

• Reţea subterană de fibră optică pentru furnizarea serviciilor de 

comunicaţii electronice – Bdul. Libertăţii – SC ROCIP INSTAL SRL; 

• Reţea subterană de fibră optică pentru furnizarea serviciilor de 

comunicaţii electronice –str. N. Dobrin– SC ROCIP INSTAL SRL; 

• Racordare canalizare pluvială – str. Smârdan – SC SELCA SA; 

• Lucrări de refacere integrală a sistemului rutier – str. Exerciţiu - SC 

SELCA SA; 

• Reabilitarea şi extinderea conductei de aducţiune şi reţelei de canalizare, 

b-dul 1 Decembrie– SC PETROGAZ SRL; 
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• Reabilitare şi lucrări de refacere integrală a sistemului rutier -  Bdul 

Libertăţii – SC Construcţii Drumuri şi Lucrări Artă SRL; 

• Reabilitare şi modernizare reţele termice – B-dul 1 Decembrie – SC 

AQVA TERMO SANIT SRL; 

• Reabilitare şi modernizare reţele termice - cartier Prundu – SC AQVA 

TERMO SANIT SRL; 

• Reabilitare reţea distribuţie a gazelor naturale – str. H Coandă, Violetelor 

şi Fundătura Doaga – SC INSTAL GAZ IMPEX SRL; 

• Înlocuire canalizare menajeră – str. Tache Ionescu – SC CONINSTAL 

2000 SRL; 

• Construire reţea subterană de fibră optică pentru furnizarea serviciilor de 

comunicaţii electronice – str. Exerciţiu, Str. Eroilor, Str. N. Dobrin  - SC AQVA 

TERMO SANIT SRL; 

• Reabilitare str. Exerciţiu – SC COMESAD SA,   ş.a.m.d. 

 Totodată, Serviciul Siguranţă Rutieră a acordat asistenţă la fiecare 

solicitare din partea S.P.E.P. - ex.: eliberare parcări în vederea executării marcajelor, 

SC SALTPITFLOR GREEN SA - ex.:  toaletare arbori, ADP - ex.:  deszăpezire, 

montare indicatoare, etc, sau la solicitările instituţiilor de învăţământ cu ocazia 

desfăşurării anumitor evenimente şcolare - ex.:   concurs EUCLID. 

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră - în urma adreselor 

din partea I. J. JandarmiArgeş „Basarab I”, Inspectoratul de Poliţie Argeş şi/sau alte 

instituţii -au asigurat măsurile de fluenţă a circulaţiei în cadrul manifestărilor cultural-

sportive desfăşurate în Sala Sporturilor Trivale (meciurile internaţionale de baschet 

masculin din cadrul Grupelor FIBA Europe CUP), stadionul N. Dobrin (meciul de 

fotbal feminin dintre echipele nationale ale României şi Franţei), Ziua Drapelului, Ziua 

Veteranilor, Parada Bicicletelor, Ziua Grădinii Zoologice, Ziua Armatei, Simfonia 

Lalelelor, Ziua României, Toamna Piteşteană, ş.a.m.d. 

Prin  dispeceratul institutiei au fost  înregistrate 6.307 de sesizări de la 

cetăţeni şi instituţii, la numerele de telefon 0348911, 0248.210.230, 0248.222248; 

toate sesizările au fost soluţionate în conformitate cu legea şi Regulamentul de 
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Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale a Municipiului Piteşti, timpul mediu de 

intervenţie fiind de 40 minute.  

Poliţiştii locali  au asigurat în permanenţă legătura cu efectivele aflate în 

misiune, asigurând şi urmărind secvenţial activităţile specifice de ordine publică şi 

circulaţie pe drumurile publice din zona de competenţă a Poliţiei Locale, conform 

Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Piteşti; de asemenea, au primit 

informaţiile transmise de către poliţiştii locali aflaţi în serviciul de patrulare, cu privire 

la constatările/evenimentele produse şi au accesat bazele de date pentru identificarea 

persoanelor oprite pentru legitimare ori a autovehiculelor în vederea stabilirii identităţii 

şi luării măsurilor ce se impun conform prevederilor legale.  

Prin camerele de monitorizare video au fost monitorizate 24 de ore din 24 

de ore evenimentele desfasurate in Municipiul Pitesti,   de către personalul specializat. 

Au fost înregistrate 584 de sesizări de la cetăţeni şi instituţii, la numărul 

de telefon 0248984, 286 de intervenţii la obiectivele monitorizate video (au fost trimişi 

agenţi la faţa locului în vederea soluţionării), au fost furnizate copii 86 (DVD-uri) cu 

imagini pentru evenimente desfăşurate în municipiu (accidente rutiere, tulburarea 

liniştii şi ordinii publice etc.), la solicitarea structurilor Ministerului Administraţiei şi 

Internelor. 

În domeniul disciplinei în construcţii şi afisaj stradal au fost executate 

2307 de acţiuni de   control pentru depistarea construcțiilor efectuate fără respectarea 

normelor legale la imobilele proprietate privată, identificarea imobilelor degradate și a 

proprietarilor acestora, prevenirea și combaterea faptelor de încălcare și ocupare 

abuzivă a domeniului public prin construcții neautorizate precum și verificarea 

acordurilor de publicitate temporară emise de Primăria Municipiului Pitești; 

În cadrul acestor acțiuni, polițiștii locali au colaborat cu inspectorii din 

cadrul Primăriei Municipiului Pitești în 37  de cazuri și cu inspectorii din cadrul 

Inspectoratului de Stat în Construcții Argeș în 39 de cazuri; 

În perioada de referință au fost verificate un număr de 473 construcțiifără 

autorizație de construire/demolare, 284 având autorizație de construire/demolare în 

vederea respectării autorizațieiși 23 clădiri monumente istorice. 
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Tot în cadrul acestor controale s-a verificat un număr de 106 sisteme/afișe 

publicitare din care 95 având acord/aviz eliberat de Primăria Municipiului Pitești. 

Urmare adreselor primite de la Administratia Domeniului Public Pitesti au 

fost verificate 1730 de lucrari de construire executate pe domeniul public în baza 

avizului acordat, aplicandu-se 32 sancțiuni contravenționale. 

În perioada supusă analizei au fost constatate 2 fapte de natură penală 

constând în lucrări de construcții neautorizate în zona protejată istoric. În toate cazurile 

s-a întocmit documentația necesară de către Biroul Juridic  în vederea sesizării 

organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor. 

În perioada analizată au fost constatate și aplicate un număr de 319 

contravenții din care cu avertisment = 45, cu amendă= 99, predominând cele aplicate 

privind nerespectarea prevederilor HCL nr.27/2002 modificat =  60si  Legea nr. 

50/1991 republicată și actualizată = 39. 

In domeniul protecției mediului, în cursul anului 2016 polițiștii locali au 

efectuat 2090 controale/verificări din care: 

• 1389 pe linia identificării existenței contractelor de salubrizare încheiate 

de persoanele fizice și juridice cu operatorii de salubrizare; 

• Pe linia verificării și colectării deșeurilor menajere de către operatorul de 

salubrizare și a precolectării selective a deșeurilor menajere și reciclabile s-au efectuat 

626 de verificări din care: 62 cu inspectorii din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, 

371 cu SC Salubritate 2000  și 188 cu SC Salubris și  5 cu Garda de Mediu. 

• Una din preocupările prioritare a polițiștilor locali din cadrul acestui 

serviciu au fost verificările și reverificările suprafețelor de teren virane, nesalubrizate 

și neîntreținute unde s-au efectuat 381 de asemenea verificări fiind identificate în acest 

sens 375 de locații situate în zonele limitrofe imobilelor sau blocurilor de locuit până la 

limita carosabilului unde creșteau plante cu potențial alergen (ambrozia), ocazie cu 

care au fost aplicate 77 sancțiuni contravenționale după ce deținătorii legali au fost 

notificați și avertizați de mai multe ori. 
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Cu ocazia acțiunilor, controalelor și verificărilor au fost legitimate 976 

persoane din care 788 au fost avertizate, totodată au fost constatate și aplicate 

201sancțiuni contravenționale din care cu avertisment = 166 iar cu amendă = 35. 

In domeniul activității comerciale, au fost organizate şi desfăşurate un 

numar de 3057 acţiuni şi controale, atât independent cât şi cu Poliţia Naţională și cu 

Primăria Municipiului Pitești, urmărind respectarea prevederilor legale de către 

persoanele fizice şi juridice, care desfăşoară activităţi comerciale stradale, în pieţe 

agroalimentare, târguri, în centre comerciale, magazine, privind deţinerea acordului de 

funcţionare emis de Primăria Municipiului Pitești în conformitate cu OG 99/2000, 

actualizată, verificarea actelor de provenienţă a mărfurilor şi a persoanelor angajate să 

îndeplinească condiţiile prevăzute de lege, precum şi verificarea dispoziţiilor 

primarului privind suspendarea temporară a activităţii comerciale ale unor societăţi 

comerciale sau puncte de lucru, de verificări la producătorii agricoli, societăți 

comerciale, intreprinderi familiale și persoane fizice autorizate, verificări 

sezoniereprivind respectarea OUG 99/2000 actualizată. 

Ca urmare a acestor activităţi, poliţiştii locali au constatat şi aplicat 389 

sancţiuni contravenţionale, din care  200 cu avertisment și 189 cu amendă,  

predominând contravenţiile aplicate la OG 99/2000 = 89privind lipsa acordului de 

funcţionare şi nerespectarea menţiunilor din acesta si HCL 27 /2002 = 100. 

In perioada următoare, începand cu anul 2017, personalul Poliţiei Locale 

îşi propune: 

• O mai buna pregătire profesională prin trimiterea la cursuri de specialitate 

de de scurtă durată pe toate liniile de activitate dar şi prin cursuri organizate la nivelul 

institutiei. 

• Însusirea planurilor manageriale de către fiecare şef de serviciu, birou, 

compartiment – în vederea realizarii obiectivelor generale şi obiectivelor specifice prin 

actiunile, operaţiile si activităţile pe care le desfăsoară, dar şi însusirea Ordinului nr. 

400/2015 al Secretariatului General al Guvernului privind Codul Controlului 

Internmanagerial al entităţilor publice. 
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• Eficientizarea organizării şi planificarii tuturor activitătilor desfăşurate în 

cadrul serviciilor, birourilor, compartimentelor printr-o monitorizare permanenră 

pentru creşterea calităţii documentelor, realizarea tuturor misiunilor încredinţate în 

sectorul operativ şi luarea celor mai bune decizii. 

• O mai buna cunoastere de către intreg personalul din Poliţia Locală a 

procedurilor operaţionale pentru indeplinirea si realizarea obiectivelor stabilite de către 

fiecare entitate.  

• Actualizarea tuturor procedurilor de lucru din cadrul fiecărei entitaţi şi 

implementarea în totalitate a standardelor. 

• Efectuarea unui control managerial mai efficient al personalului din 

subordine de către fiecare sef de service, birou sau compartiment. 

• Realizarea unei mai bune colaborari pe linie profesionala intre toate 

serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul instituţiei. 

 

TRANSPARENTA INSTITUTIONALA 
                            

Bugetul Instituţiei 

 

Pentru anul 2016,  Poliţia Locala a Municipiului  Piteşti a beneficiat conform 

H.C.L 15/28.01.2016 modificat prin Dispozitia nr.1807/28.11.2016  de un buget  în sumă 

totală de  7.879 mii lei din care: 

 

Sectiunea de functionare=7.747 mii lei 

Titlul I  ,,Cheltuieli de personal,,  =   6.347   mii lei 

Titlul II ,,Bunuri si SERVICII,,  = 1.400   mii lei. 

 

Sectiunea de dezvoltare=132 mii lei 

Titlul  XII ,,ACTIVE NEFINANCIARE”  =  132  mii lei.    
 

 

Nr.crt. Denumire mijloc fix UM Cantitate 

 

Valoare 

 

1. Calculator buc 10      66 

2. Copiator buc   1        7 

3. Imprimanta multifunctionala monocrom duplex 

retea 

buc   6      18 

4. Imprimanta multifunctionala color buc   1       4 

5. Statie TETRA buc 11      37 

 TOTAL      132 
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Plăţile nete efectuate  la 31.12.2016 au fost în sumă totală de  7.257 mii lei  

cu  următoarea repartizare pe titluri: 

Sectiunea de functionare  =7.188 mii lei 

Titlul I ,,Cheltuieli de personal,, in suma totala de  6.080  mii lei, plati care 

s-au efectuat pe urmatoarele categorii de cheltuieli: 

- La indicatorul <cheltuieli salariale în bani>cod 10.01, au fost prevăzute 

credite bugetare în sumă de 3.473 mii  lei, iar plăţile s-au  efectuat în sumă de 3.374 

mii lei, încadrându-se în limita angajamentelor bugetare aprobate; 

- La indicatorul <cheltuieli salariale în natura>cod 10.02 au fost prevăzute 

credite bugetare în sumă de 2.082 mii lei, iar plăţile s-au  efectuat în sumă de 1.977 mii 

lei, încadrându-se în limita angajamentelor bugetare aprobate; 

-La indicatorul <contribuţii>cod 10.03 au fost prevăzute credite bugetare în 

sumă de 792 mii lei, iar plăţile s-au efectuat în sumă de 729 mii lei, încadrându-se în 

limita  angajamentelor bugetare aprobate; 

Titlul II ,,Bunuri si servicii” =1.108  mii lei. 

Sectiunea de dezvoltare=69 mii lei 

Titlul  XII ,,ACTIVE NEFINANCIARE” = 69  mii lei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.cr

t. 

Denumire mijloc 

fix 

UM Cantitat

e 

 

Valoare 

achitata 

2. Calculator buc 10 25,6 

3. Copiator buc   1 6,4 

6. Statie TETRA buc 11 37 

 TOTAL   69 
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BUGET AN 2016    

Capitolul 61.02 “Ordine publica si siguranta nationala” 

Subcapitolul 03 „Ordine publica” 

Paragraf 04 „Politia Locala”  

 

 

 

MII LEI 

  

D E N U M I R E A     I N D I C A T O R I L O R 

 

Cod 

indicator 

 

 

 

 
TOTAL CHELTUIELI  (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 

DEZVOLTARE) 
  7.879 

 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84)   7.747 

 CHELTUIELI CURENTE  (cod 

10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)   01 
  

 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 10.01+10.02+10.03) 

10 6.347 

 Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 

+10.01.30) 10.01 3.473 

   Salarii de baza 10.01.01 3.016 

   Alte sporuri 10.01.06 455 

 

  

Indemnizatii platite unor persoane din 

afara unitatii 10.01.12 1 

   Indemnizatii de delegare  10.01.13 1 

 Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 

la 10.02.05+10.02.30)   10.02 2.082 

   Norme de hrana 10.02.02 2.082 

 Contributii  (cod 10.03.01 la 10.03.06)   10.03 792 

   Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 549 

   Contributii de asigurări de somaj  10.03.02 19 

   Contributii de asigurari sociale de 

sanatate  10.03.03 182 

   Contributii de asigurari pentru accidente 

de munca si boli profesionale 10.03.04 11 

   Contributii pentru concedii si 

indemnizatii 10.03.06 31 

 
TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 

20.25+20.27+20.30) 
20 1.400 

 Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30)   20.01 782 

   Furnituri de birou 20.01.01 84 

   Materiale pentru curatenie 20.01.02 10 

   Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 85 

   Apa, canal si salubritate 20.01.04 9 

   Carburanti si lubrifianti 20.01.05 288 

   Piese de schimb 20.01.06 74 

   Posta, telecomunicatii, radio, tv, 

internet  20.01.08 127 
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  Materiale si prestari de servicii cu 

caracter functional  20.01.09 17 

   Alte bunuri si servicii pentru întretinere 

si functionare 20.01.30 88 

 Reparatii curente    20.02 65 

 Medicamente si materiale sanitare  (cod 

20.04.01 la 20.04.04)   20.04 1 

   Materiale sanitare 20.04.02 1 

 
 Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)  

20.05 293 

   Uniforme si echipament 20.05.01 273 

   Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0 

   Alte obiecte de inventar 20.05.30 20 

 Deplasari, detasari, transferari  (cod 

20.06.01+20.06.02)   20.06 43 

   Deplasari interne, detaşări, transferări 
20.06.01 43 

 Carti, publicatii si materiale documentare   20.11 5 

 Consultanta si expertiza   20.12 5 

 Pregatire profesionala   20.13 52 

 Protectia muncii   20.14 32 

 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 

intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.25 1 

 

Alte cheltuieli  (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 121 

   Prime de asigurare non-viata 20.30.03 50 

   Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 71 

 
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 

51+55+56+70+79+84) 
  

132 

 CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 

71+72+75) 

  

70 132 

 TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  

(cod 71.01 + 71.03) 

  
71 132 

 Active fixe   (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 

  
71.01 132 

   Construcţii 71.01.01   

   Maşini, echipamente si mijloace de 

transport 71.01.02 132 

   Mobilier, aparatură birotică şi alte 

active corporale 71.01.03   

   Alte active fixe  71.01.30 0 

 Reparaţii capitale aferente activelor fixe      71.03 0 
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Achiziţii Publice 
 

NR. 

CRT

. 

OBIECTUL 

CONTRACTULUI 

VALOARE 

CONTRACT

ULUI 

( fără TVA ) 

PROCEDUR

A DE 

ACHIZIȚIE 

PUBLICĂ 

FOLOSITĂ 

NUMELE FIRMEI  

CÂȘTIGĂTOARE 

1 Prestări servicii de întreţinere și 

reparaţii auto 

41 420,00 Ron Achiziţie 

directă 

S.C. AUTOPRO MOND S.A. 

2 Prestări servicii software 5 445.72 Ron  Achiziţie 

directă 

ZAINEA COM SERV S.R.L. 

3 Prestări servicii de mentenanţă 

sistem și supraveghere video 

2 400 Ron  Achiziţie 

directă 

S.C. ANDMAR TELECOM 2006 

S.R.L. 

4 Achiziţie articole de uniformă 

pentru Poliţia Locală 

21 433 Ron Procedură 

simplificată  

SC TREXIMCO SRL 

5 Achiziţii articole de uniformă 

pentru Poliţia Locală 

61 692,05 Ron Procedură 

simplificată  

SC GIORDANU SHOES TGM 

SRL-D 

6 Achiziţie articole de uniformă 

pentru Poliţia Locală 

81 870,00 Ron Procedură 

simplificată  

SC GIORDANU SHOES TGM 

SRL-D 

7 Achiziţie articole de uniformă 

pentru Poliţia Locală 

44 260,00 Ron Procedură 

simplificată  

SC GIORDANU SHOES TGM 

SRL-D 

8 Achiziţie articole de uniformă 

pentru Poliţia Locală 

2 985,00 Ron Procedură 

simplificată  

SC GIORDANU SHOES TGM 

SRL-D 

9 Achiziţie servicii de furnizare, 

vânzare şi livrare ,,Carburanţi 

Auto – motorină, pe baza de 

Bonuri Valorice” 

229 780,82 

Ron 

 

 

 

 

Procedură 

simplificată 

SC ROMPETROL 

DOWNSTREAM SRL 

10 Achiziţie1 (una) imprimantă 

multifuncţională duplex HP 

Laserjet Pro MFP M476dn 

1 369 Ron Achiziţie 

directă 

SC SHAROLT GROUP SRL 

11 Achiziţie 1(un)  

copiator laser monocrom Canon 

IR 2530i 

 

5 296 Ron Achiziţie 

directă 

SC HORUL CENTER 

12 Achiziţie 6 (şase) imprimante 

multifuncţionale Laserjet Duplex 

monocrom Pro M426dw 

 

7 297,80 Ron Achiziţie 

directă 

SC CHROME COMPUTERS SRL 

13 Achiziţie 10 (zece) calculatoare 

marca Dominator 

 

21 330 Ron  Achiziţie 

directă 

SC VERASYS INTERNATIONAL 

SRL 

14 Prestări servicii medicale 

 

4 724 Ron Achiziţie 

directă 

S.C. ROMGERMED VĂCĂREȘTI 

S.R.L. 

15 Prestări servicii ,,Certificat de 

performanţă energetică pentru 

sediul Poliţiei Locale – Pitești” 

 

850 Ron Achiziţie 

directă 

S.C. LIKE CONSULTING S.R.L. 

16 Achiziţie documentaţie pentru 

obţinerea autorizaţiei de 

funcţionare – securitate la 

incendiu  

 

16 546,64 Ron Achiziţie 

directă 

SC SILVORA TERA S.R.L. 

17 Achiziţie echipamente de 

radiocomunicaţii ,,Staţii 

portabile Tetra model SEPURA 

30 800 Ron Achiziţie 

directă 

S.C.MC WINGS DESIGN S.R.L. 
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STP 9038” 

 

18 Prestări servicii de certificare 

 

426,08 Ron Achiziţie 

directă 

S.C. CERTSIGN S.A. 

19 Prestări servicii formare 

profesională – curs de formare 

iniţială a 3 (trei) poliţişti locali  

 

10 608 Ron Achiziţie 

directă 

CENTRUL DE FORMARE ȘI 

PERFECȚIONARE A 

POLIȚIȘTILOR ,,NICOLAE 

GOLESCU” 

20 Prestări servicii contabile 

 

4 200 Ron  Achiziţie 

directă 

S.C. INDECO SOFT S.R.L. 

 

Numărul de procese de achiziţii pe categorii, pentru anul încheiat: 

 Procese de achiziţii: 97 

 Procedura simplificată: 2 

 Achiziţii directe: 78 

 În sistemul electronic de achiziţii publice SEAP: 80 

Număr achiziţii realizate prin sistemul electronic din totalul achiziţiilor 

desfăşurate pe parcursul exerciţiului anului 2016: 

 În sistemul electronic de achiziţii publice SEAP: 80 

Durata medie a unui proces de achiziţie publică: 

 Achiziţia directă: 7 zile 

 Procedura simplificată: 32 zile 

Număr de contestaţii: 0 

Număr de proceduri anulate sau în procedura de anulare: 0 
 

 

Litigii, Organigrama, Management Resurse Umane 

Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia în anul 2016 (în 

general, nu doar cele legate de achiziţii publice) 

Total 164, din care: 

161 plângeri contravenţionale 

2 contestaţii la decizii emise din care una la o decizie de salarizare şi una 

la o decizie de suspendare a raportului de serviciu 

1 ordonanţă preşedinţială – suspendare decizie  

Litigii pierdute  =  49 

Litigii câştigate  = 112 

 

Organigrama 
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Organigrama valabilă la finalul anului 2016 este organigrama aprobată prin H.C.L. nr. 

183/24.11.2016  

La 31.12.2016,  structura organizatorică a instituţiei a fost următoarea: 

Conducere 

Serviciul Siguranţă Rutieră  

- Biroul Disciplină Rutieră 

- Biroul Sistematizare Rutieră 

Serviciul Control 

Serviciul Juridic Evidenţă Operativă şi Resurse Umane 

Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Registratură 

Serviciul Siguranţă Publică 

- Biroul Ordine Publică 

- Biroul Mandate, Evidenţă Persoane, Soluţionare Sesizări 

- Compartimente Intervenţie la Evenimente 
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- Compartimentul Pază 

Serviciul Financiar Contabilitate şi Întreţinere 

Serviciul Logistică, Achiziţii şi Administrativ şi Arhivă 

Biroul Informatică, Monitorizare Video 

Biroul Bază de Date şi Dispecerat 

Funcţii de conducere: 

- Nicolae Valerică  - Director General   

- Mihai Florea Ciprian - Director General Adjunct 

- Rădulescu Marin - Director General Adjunct  

Toate compartimentele pot fi contactate prin Biroul Bază de Date şi 

Dispecerat la telefonul 248210230 ,  0248222248 sau 0348911. 

Fluctuaţia de personal în cursul anului 2016: 

La 31.12.2015 au fost 161 posturi ocupate, în cursul anului 2016 s-au 

angajat 7 persoane (5 poliţişti locali şi doi inspectori) şi au plecat 4 persoane (2 

poliţişti locali şi doi inspectori). 

Din cei patru funcţionari publici care şi-au încetat raporturile de serviciu 

cu instituţia, trei au plecat cu acordul părţilor. Total salariaţi la 31.12.2016 = 164 

 Au fost organizate: 

 4 concursuri de recrutare pentru perioadă nedeterminată pentru ocuparea 

următoarelor posturi pentru funcţii publice: 

 Consilier clasa I superior                 1 post 

 Inspector clasa I asistent    1 post 

 Inspector clasa I asistent    1 post 

Poliţist local                4 posturi  

 1 concurs de recrutare pentru perioadă determinată pentru 2 posturi de 

inspector clasa I superior  

 1 examen de promovare în grad profesional  

 1 examen de promovare în clasă. 

 Fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere = 0 

 Numărul de funcţii de conducere exercitate temporar =  1.  
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Anexa nr.6 
 

 

Raport de activitate - anul 2016 

Centrul Cultural Pitești 

 

Centrul Cultural Pitești este o instituție publică de cultură, de interes local, 

cu personalitate juridică, finanțată din alocații de la bugetul local, venituri proprii, 

precum și din alte fonduri legal constituite, care funcționează sub autoritatea 

Consiliului Local al Municipiului Pitești. 

În cursul anului 2016, Centrul Cultural Pitești a organizat toate activitățile 

prevăzute în programul minimal de activități al instituției, prin HCL nr. 41/28.01.2016, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Obiectivele Centrului Cultural Pitești pe anul 2016 au constat în realizarea 

unor evenimente cultural-educative de larg interes public, parteneriate cu entități 

culturale din țară și de peste hotare, în vederea promovării culturii locale și 

îmbunătățirea vieții culturale la nivelul Municipiului Pitești. 

 

Manifestări culturale cu caracter internațional 

 

Cultural Pitești a contribuit la organizarea și desfășurarea Simfoniei 

Lalelelor, ajunsă la a 39-a ediție, prin producerea și mediatizarea multimedia a promo-

ului emblematicei manifestări a municipalității, punerea la dispoziție în bune condiții a 

Complexului Expozițional „Casa Cărții”, pentru amenajarea expoziției dendro-

floricole, prin desfășurarea de spectacole de folclor și muzică tânără, care au animat 

atmosfera din Piața „Vasile Milea”. 

Centrul Cultural Pitești a fost co-organizator al Festivalului Internațional 

de Muzică Corală „D.G.Kiriac”, manifestare organizată în parteneriat cu Consiliul 

Județean Argeș. 
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Centrul Cultural Pitești a colaborat la organizarea Festivalului 

Internațional de Folclor „Carpați”, eveniment anual de tradiție, desfășurat de Primăria 

Municipiului Pitești și Consiliul Județean Argeș. 

Tot în cursul anului 2016, Centrul Cultural Pitești a organizat în 

colaborare cu Ambasada Statului Palestina la București și Primăria Orașului Beit Jala 

din Palestina, localitate înfrățită cu Municipiul Pitești, prima ediție a spectacolului de 

folclor palestinian, susținut de Ansamblul artistic „Baladna” din orașul Beit Jala, 

manifestare desfășurată pe scena din Piața „Vasile Milea”, la care au participat 

ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Statului Palestina la București, Fuad 

Kokaly, primarul orașului Beit Jala, Nicola Khamis, consilierul local al orașului Beit 

Jala, Nabila Daqaq, oficialități locale.  
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Manifestări cu caracter național 

 

Centrul Cultural Pitești a organizat a XI-a ediție a Festivalului Național de 

Muzică Lăutărească Veche „Zavaidoc”, manifestare care a cuprins un concurs de 

interpretare și recitaluri extraordinare, susținute de interpreți consacrați ai genului: 

Constantin Lătărețu, Valentin Grigorescu și Grupul Vocal „Zavaidoc”, Ionel 

Tudorache, acompaniamentul fiind asigurat de Taraful „Zavaidoc”, sub bagheta 

dirijorilor Victor Buștean și Virgil Iordache. 

Centrul Cultural Pitești a organizat Festivalul Național de Dans Sportiv 

„Dansul Florilor”, ajuns la a XXVIII-a ediție, coordonat de coregrafii Corina și Alfred 

Schieb, eveniment  care a reunit aproximativ 400 de perechi de dansatori ai genului din 

toată țara. 

Centrul Cultural Pitești a organizat cea de-a doua ediție a Festivalului 

„Cântecului Muntenesc”, care a cuprins un spectacol de prezentare, susținut de artiști 

amatori din zona Muntenia, precum și de interpreți consacrați ai folclorului românesc: 

Niculina Stoican, Polina Gheorghe, Nineta Popa, Elisabeta Turcu, Emilia Ghinescu. 

Centrul Cultural Pitești a organizat Festivalul Național de Muzică Folk 

„Trivale Fest”, ajuns la a doua ediție, care a cuprins un concurs de interpretare, precum 

și recitaluri extraordinare, susținute de artiști consacrați ai muzicii folk: Ducu Bertzi, 

Vasile Mardare, Tiberiu Hărăguș. 

Tabăra Națională de Creație Plastică – Pictură, Grafică „Ion Gheorghe 

Vrăneanțu”, ajunsă la a doua ediție, la care au participat artiști plastici de anvergură 

națională: Adina Mocanu din Bistrița, Alina Dumitrescu din București, Mara Diaconu 

din Pitești, Lucia Călinescu din Târgu Mureș, Mara Coiciu din Constanța, Vioara Dinu 

din Bistrița, Augustin Lucici din Pitești(comisarul taberei). 

 



 120 

   

  

       

 

Manifestări cu caracter local 

 

Primăria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești a organizat un 

ansamblu de manifestări culturale, dedicate evenimentelor de anvergură locală și 

națională: Ziua Culturii Române, manifestare dedicată nașterii poetului național Mihai 

Eminescu, „Dragobetele”, sărbătoarea iubirii la români, „Mărțișor”, Ziua 

Internațională a Femeii, Ziua Unirii Basarabiei cu România, Zilele Municipiului 

Pitești, Ziua Internațională a Copilului, Târgul „Toamna Piteșteană”, Ziua Națională a 

României. 

Centrul Cultural Pitești a organizat prezentări și lansări de carte și de 

reviste, promovând astfel numeroși creatori locali: volumul de poezie cu titlul „Ion 



 121 

Minulescu, romanțe și impresii contemporane”, coordonat de Valentin Uruc, volumul 

de versuri cu titlul „Măști venețiene”, de poetul Liviu Capșa, eveniment editorial 

organizat în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România Filiala Pitești, volumul de 

critică literară cu titlul „Poezia postmodernă. Ancheta”, de poetul Virgil Diaconu, 

volumul de poezie cu titlul „Clepsidra cu iubire”, de jurnalista Ramona Voiculescu, 

tripla lansare de carte: „Principii și valori constituționale”, de lector univ. dr. Marius 

Andreescu, judecător la Curtea de Apel Pitești, „Drept constituțional. Teorie generală. 

Instituția cetățeniei. Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale”, de lector univ. dr. 

Andra Nicoleta Puran și lector univ. dr. Marius Andreescu, “Drept constituțional. 

Teoria generală a statului, de lector univ. dr. Andra Nicoleta Puran și lector univ. dr. 

Marius Andreescu, eveniment editorial organizat în colaborare cu Facultatea de Drept 

și Științe Administrative din cadrul Universității Pitești; lansarea volumului de proză 

cu titlul „Sâmbătă, duminică și alte singurătăți”, de scriitorul Dumitru Augustin 

Doman, volumul de proză cu titlul „Cartea calfei călătoare”, de Cristian Cocea, 

volumul cu titlul „Interviuri nonconformiste de pe patru continente(Africa, America de 

Sud, Asia și Europa)”, de prof.univ. dr. Petre Popa, volumul de vesuri cu titlul 

„Floarea iubirii”, de medicul-poet Constantin Teodor Craifaleanu, volumul de poezie 

cu titlul „Salba de cuvinte”, de medicul-poet Adrian Mitroi, volumul juridic cu titlul 

„Filosofie, credință și drept”, de lector univ. dr. Marius Andreescu, judecător la Curtea 

de Apel Pitești, volumele de versuri “Roadele minții” și “ Versuri să fie”, de poetul 

Nicolae E. Braniște, dublu eveniment editorial, organizat în colaborare cu Liga 

Scriitorilor Români și de Expresie Română de Pretutindeni Filiala Argeș, prezentarea 

în cadrul Clubului literar-artistic “Mona Vâlceanu” a  cărților de poezie “Cometa din 

odaie”, de Gabriel Banu, “Poeme în metru cuantic”, de Marin Marius Dumitrescu, 

volumelor de proză “Romanul mozaic” și “Lecturi la gura sobei” de Eliza Roha, 

“Întâmpinarea cărților” de Aureliu Goci, volumului de cronici literare “Când va cădea 

o stea”, de dr. Corneliu Zeană; volumul de proze scurte cu titlul „Dintr-o palmă”, de 

scriitorul Ion Lică Vulpești, eveniment editorial organizat în colaborare cu Uniunea 

Scriitorilor din România Filiala Pitești, volumul de proză intitulat „Tabor”, de 

scriitorul Adrian Georgescu, eveniment editorial organizat în colaborare cu Fundația 
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literară „Liviu Rebreanu”, volumul de proză „Omul, acest Dumnezeu”, ediția a treia, 

adăugită și revizuită, de scriitoarea Valentina Nichifor, volumul de proză religioasă cu 

titlul „Dulcea sărutare”, de scriitorul Adrian Georgescu, volumul de versuri cu titlul 

“Priviri în suflet”, de poetul Nicolae E. Braniște, eveniment editorial organizat în 

colaborare cu Liga Scriitorilor Români și de Expresie Română de Pretutindeni Filiala 

Argeș, volumul de versuri cu titlul ”Labirint indus”, de poeta Liliana Hinoveanu, 

eveniment editorial organizat în colaborare cu Uniunea Scriitorilor Români și de 

Expresie Română de Pretutindeni Filiala Argeș. 

Centrul Cultural Pitești a organizat în Complexul Expozițional “Casa 

Cărții”, o serie de expoziții de artă plastică, realizate atât de amatori, cât și de 

consacrați: 

Expoziția de pictură, grafică și desen, sub genericul “La început de drum”, 

realizată de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Secția Artă Sacră, din 

cadrul Universității Pitești, manifestare coordonată de studentul la Teologie Ion Sandu 

și organizată în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă, Secția Artă Sacră, din 

cadrul Universității Pitești; Expoziția de pictură pe sticlă, grafică și metaloplastie, sub 

genericul “Constantin Samoilă – 78”, realizată de artistul plastic Constantin Samoilă, 

cu prilejul împlinirii vârstei de 78 de ani; Expoziția de metaloplastie și pictură pe 

sticlă, sub genericul “Daruri de sărbătoare – Fascinația artei”, realizată de artistul 

plastic Constantin Samoilă; Expoziția de caligrafie, sub genericul „Armonia scrisului”, 

realizată de Petre Ghilencea; Expoziția de sculptură sub genericul „Metamorfoze”, 

realizată de artistul plastic Marius Ivanovici și invitații săi, elevi de la Liceul de Artă 

Dinu Lipatti din Pitești; Expoziția realizată de participanții la Tabăra de Creație 

Plastică – Pictură, Grafică, „Ion Gheorghe Vrăneanțu”, ediția a II-a;  Expoziția de 

pictură, sub genericul „Emoție și culoare”, realizată de artistul plastic Adelia Bogdan; 

Expoziția de grafică, sub genericul „Retrospectivă”, realizată de graficianul Florin 

Cornel Nicolescu; Expoziția de fotografie și vesuri, sub genericul „Pictopoeme”, 

realizată de poeta și jurnalista Liliana Hinoveanu; Expoziția de pictură cu tematică 

religioasă, sub genericul „Dulcea sărutare”, realizată de artistul plastic Georgel 

Rădulescu; Expoziția de artă plastică, în cadrul Mișcării culturale sub genericul 
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„Poarta către Tine”, coordonată de promotorul cultural Sabina Laiber; Expoziția de 

artă fotografică, realizată de participanții la Concursul de Fotografie sub genericul 

„Piteștiul Meu – Imagini reprezentative din Pitești”, ediția I. 

Centrul Cultural Pitești a desfășurat în cursul anului 2016 o serie de 

proiecte cultural-educative și de dezvoltare personală, susținute de personalități ale 

culturii naționale și locale: Proiectul sub genericul „Printre cărțile oamenilor de cultură 

argeșeni”(invitați scriitori și poeți locali), proiectul sub genericul „Lumea 

Azi”(susținut de istorici, membri ai Clubului de Istorie „Armand Călinescu”, din 

cadrul Centrului Cultural Pitești), proiectul sub genericul „Istorie și istorii cu Marin 

Toma”(susținut de lector univ. dr. Marin Toma, istoric, secretar general de redacție al 

revistei-document Restituiri Pitești), proiectul sub genericul „Fețele omului”, susținut 

de psihologul-clinician Radu Vasile Șerban, din cadrul DSP Argeș, proiectul sub 

genericul „Știința în slujba cetățeanului”, susținut de col.(rtr.) ing. Teodor Ghițescu, 

proiectul sub genericul „Libertate și lege”, susținut de lector univ. dr. Marius 

Andreescu, judecător la Curtea de Apel Pitești, proiectul sub genericul „Armonie și stil 

de viață”, susținut de ing.dr. Adina Perianu, specialist în horticultură, proiectul sub 

genericul „Povești de viață-povești de suflet cu Denisa Popescu, susținut de poeta 

Denisa Popescu, proiectul „Biografii de excepție”, susținut de muzeograful Octavian 

Dârmănescu, Clubul literar-artistic Mona Vâlceanu, coordonat de scriitoarea, 

profesoara și editorul Mona Vâlceanu, Cenaclul „Armonii Carpatine”, coordonat de 

scriitorul Nicolae Cosmescu, redactorul-șef al revistei Carpatica, și dirijorul Grupului 

Vocal „Armonia”, col.(r) Nicolae Perniu. De remarcat sunt dezbaterile publice 

periodice, sub genericul Conferințele Municipiului Pitești, la care au fost invitați să 

susțină prelegeri pe teme de cultură generală prestigioși oameni de cultură: publicistul 

și editorul Octavian Știreanu, doctor în științe politice, care a susținut prelegerea cu 

tema „Social Media și Puterea Străzii. Dictatura Emoției”; criticul literar Alex 

Ștefănescu, care a susținut prelegerea cu tema „Noi și Eminescu”; criticul, istoricul 

literar, prof.univ.dr. Vasile Spiridon, de la Facultatea de Litere din cadrul Universității 

Vasile Alecsandri din Bacău, care a susținut prelegerea cu tema “Fenomenul Pitești”; 

scriitorul fizicianul, regizorul, scenaristul, sociologul Bogdan Ficeac, care a susținut 
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prelegerea cu tema “La început a fost Cuvântul”; jurnalistul Ion M.Ioniță, care a 

susținut prelegerea cu tema “Presa azi”; scriitorul Liviu Ioan Stoiciu, care a susținut 

prelegerea cu tema “Poezia românească azi”; scriitoarea și traducătoarea Niculina 

Oprea, care a susținut prelegerea cu tema “Ipostaze ale Poeziei Turce de Azi”. 

 În cursul anului 2016, Centrul Cultural Pitești a organizat și găzduit o 

serie de cursuri de larg interes comunitar: chitară(80 de cursanți), pictură(50 de 

cursanți), canto popular(30 de cursanți), dans popular(70 de cursanți), balet și 

gimnastică ritmică(60 de cursanți), actorie(20 de cursanți), teatru și creație(20 de 

cursanți), engleză și pian(20 de cursanți), pian(20 de cursanți), șah(50 de cursanți), arte 

marțiale(60 de cursanți), dans de societate(50 de cursanți), geo-filosofie(50 de 

cursanți), Qi Gong(20 de cursanți). 
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Manifestări de tradiție ale Centrului Cultural Pitești 

 

Centrul Cultural Pitești a continuat și în anul 2016 manifestările de tradiție 

ale instituției: spectacolul aniversar al Grupului Folk “P620”, Concursul Național de 

Poezie de Dragoste “Leoaică tânără, iubirea…”, spectacolele și serbările periodice 

susținute de copiii și tinerii care urmează cursurile de actorie, pian, engleză și pian, 

chitară, pictură, șah, desfășurate în cadrul instituției, Premiile Revistei „Argeș”, 

Premiile Revistei „Cafeneaua literară”, mozaicul cultural sub genericul „Crăciunul 

Artelor”. 

 

  

 

 

   

    

Comunicarea și promovarea activităților culturale ale municipalității 

 

Toate activitățile cultural-educative organizate de Centrul Cultural Pitești, 

precum și acțiunile de larg interes comunitar ale administrației publice locale au fost 

mediatizate pe site-ul oficial al Centrului Cultural Pitești (www.centrul-cultural-

http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/
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pitesti.ro), în revista de cultură „Argeș”, la rubrica „Știri de la Centrul Cultural Pitești”, 

în publicația lunară „Informația Piteștenilor” și prin comunicate de presă, remise la 

Primăria Municipiului Pitești și la instituțiile media locale. 

                                             

Activitatea editorială 

 

Centrul Cultural Pitești a editat în cursul anului 2016 revista de cultură 

„Argeș”, cu apariție lunară, revista de literatură „Cafeneaua literară”, cu apariție 

lunară, revista-document „Restituiri-Pitești”, cu apariție trimestrială, revista de cultură 

locală „Carpatica”, cu apariție trimestrială, publicația lunară „Informația Piteștenilor”. 

 

  

  

            

http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/
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Obiective culturale  

Centrul Cultural Pitești și-a propus pentru anul 2017 continuarea 

proiectelor cultural-educative și de dezvoltare personală demarate în anii anteriori, 

identificarea de noi proiecte tematice, care să răspundă intereselor și exigențelor 

consumatorilor și creatorilor de cultură, colaborarea cu instituții și entități similare din 

țară și de peste hotare, în vederea stabilirii de noi punți culturale, descoperirea și 

promovarea persoanelor cu aptitudini în diverse domenii ale culturii, identificarea de 

noi strategii privind diversificarea ofertei culturale, pentru atragerea unui public larg la 

acțiunile desfășurate sub egida instituției. 

                        

TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ 

Bugetul instituției 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Pitești a fost în anul 

2016 de 2.020.000 lei. Finanțarea instituției se face din subvenții de la bugetul local și 

din venituri proprii. Veniturile proprii provin din utilizarea temporară a spaţiilor 

cunoscute sub denumirea Sala Ars Nova, Sala Simpozion, Sala Coregrafie şi Sala 

Cafeneaua Artelor, închirierea spaţiului expoziţional Casa Cărţii pentru organizarea 

unor manifestări cu tematică utilitară şi culturală, utilizarea temporară a unor spaţii 

pentru cursuri de perfecţionare şi pregătire profesională, venituri obţinute din tarife 

pentru cursuri de chitară, șah, pictură, pian, canto popular, precum şi din închirierea 

altor spaţii din imobilul Casa Cărţii.  

Bugetul sintetizat al Centrului Cultural Pitești se prezintă astfel: 

Nr. 

crt 

Categorii Prevăzut 

2016 (lei) 

Realizat 

2016 (lei) 

1 TOTAL VENITURI 2.020.000 1.896.264 

2 Subvenții de la bugetul local 1.766.000 1.707.726 

3 Venituri proprii (totalitatea 

surselor atrase) 

254.000 188.538 

4 TOTAL CHELTUIELI 2.020.000 1.896.264 

5 Cheltuieli de personal 463.000 415.139 

6 Cheltuieli cu bunuri și servicii 991.000 919.838 

7 Alte cheltuieli 25.000 24.115 

8 Cheltuieli de capital 541.000 537.172 
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Utilizarea  fondurilor prevăzute în bugetul alocat instituției în anul 2016 s-

a realizat potrivit destinațiilor stabilite în bugetul aprobat. 

Informații legate de procesul de achiziții publice 

Lista de contracte încheiate în anul 2016 

Nr. 

crt 

Obiectul contractului Suma 

contractului (tva 

inclus) 

Procedură 

achiziție 

Numele 

castigătorului 

1 Modernizare și extindere imobil 

Casa Cărții 

455.015,30 lei Achiziție directă Apartamentul SA 

2 Redimensionare și reconfigurare 

instalație de încălzire la obiectivul 

Modernizare și extindere imobil 

Casa Cărții 

51.045,92 lei Achiziție directă SC Termo Calor 

Confort SA 

3 Prestări servicii evaluare imobil Casa 

Cărții pentru impozitare clădire 

6.000,00 lei Achiziție directă Capatina George 

Tiberius – expert 

evaluator de bunuri 

imobile 

4 Refacere instalații electrice tablouri 

electrice imobil Casa Cărții – corp A 

2.760,00 lei Achiziție directă Gamaro Expert ARG 

SRL  

5 Refacere instalații electrice la etajul I 

și II imobil Casa Cărții – corp B 

(fostă ALPHA TV) 

14.672,40 lei Achiziție directă Gamaro Expert ARG 

SRL  

6 Intocmire plan de intervenție imobil 

Casa Cărții și avizarea acestuia de 

către Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență Argeș 

1.800,00 lei Achiziție directă Gamaro Expert ARG 

SRL 

7 Întocmire certificat energetic imobil 

Casa Cărții 

2.640,00 lei Achiziție directă Carmen Hair Style  

8 Servicii estimare valoare de piață a 

spațiilor situate in imobilul Casa 

Cărții 

1.000,00 lei Achiziție directă Oprea Barac Ionel 

PFA 

9 Licență QuarkXPress 7.200,00 lei Achiziție directă SC Infonet AG SRL 

10 Aparate de aer condiționat 8.784,00 lei Achiziție directă SC Infonet AG SRL 

11 Unitate calculator 4.740,00 lei Achiziție directă SC Infonet AG SRL 
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12 Sistem complet de sonorizare  9.986,00 lei Achiziție directă SC Infonet AG SRL 

13 Servicii de registratură 558 lei/lună Achiziție directă SC Sobis SRL 

14 Servicii de contabilitate 420 lei/lună Achiziție directă INDECO SOFT 

SRL 

15 Servicii de mentenanță, depanare, 

instalare, softuri calculatoare, 

imprimante, centrală telefonică 

360  lei/lună Achiziție directă SC Infonet AG SRL 

16 Servicii telefonie fixă și internet Cf tarif/factură Achiziție directă SC RCS&RDS SA 

17 Furnizare servicii telefonice Cf tarif/factură Achiziție directă SC VODAFONE 

ROMANIA SA 

18 Servicii furnizare energie electrică Cf tarif/factură Achiziție directă SC CEZ VÂNZARE 

SA 

19 Furnizare energie termică pentru 

încălzire 

Cf tarif/factură Achiziție directă SC Termo Calor 

Confort SA 

20 Servicii certificare digitală 160,63 lei Achiziție directă SC DIGISIGN SA 

21 Servicii furnizare apă potabilă și de 

canalizare 

Cf tarif/factură Achiziție directă SC Apă Canal SA 

22 Servicii de salubrizare Cf tarif/factură Achiziție directă SC Salubritate 2000 

SA 

23 Servicii găzduire site-ul Simfonia 

Lalelelor și site-ul Centrul Cultural 

Pitești 

1.799 lei/an Achiziție directă ALFA WEB SRL  

 

În anul 2016 au fost efectuate un număr de 286 tranzacții de achiziții 

publice, dintre care 153 au fost tranzacții realizate prin SEAP, în valoare de 

239.332,19 lei. Procentul de achiziții publice realizate prin SEAP este de 60,20%. Nu 

s-au înregistrat contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor și nu există proceduri anulate sau în procedură de anulare. 

 

Informații despre litigii în care este implicată instituția 

▪ Număr de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată pe 

tipuri și obiectul lor, cu indicarea contextului litigiului    = 0 

▪ Număr litigii pierdute  = 0 
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▪ Număr litigii câștigate = 0 

ORGANIGRAMA 

În prezent, statul de funcții al Centrului Cultural Pitești cuprinde 18 

posturi. 

Personalul şi conducerea 

Actuala configurare a personalului, respectiv a conducerii instituției este 

următoarea: 16 salariați cu funcție de execuție, respectiv 2 salariați cu funcții de 

conducere, și anume, un director și un contabil șef. 
 

  PERSONAL DE CONDUCERE 

 
Nr 

crt 

Funcţie 

conducere 

Nivel 

studii 

Coeficient de 

ierarhizare 

Număr posturi 

1 Manager (Director) S Grad II 1 

2 Contabil-şef S Grad II 1 

Total  2 

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABIL, JURIDIC ŞI RESURSE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT CULTURAL – ARTISTIC ŞI MEDIA 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr total de posturi: 18 
  

Scurtă descriere a posturilor din instituţie pe anul în curs, 2016: 

Total posturi prevăzute în statul de funcții: 18, din care ocupate: 16, două 

posturi vacante 

Total posturi: 18, din care: 

Nr 

crt 

Functie executie Grad/treapta Nivel 

studii 

Număr posturi 

3 Consilier juridic Grad IA S 1 

4 Economist Gradul I S 1 

5 Inspector de 

specialitate 

Gradul I S 1 

6 Magaziner - M 1 

Total posturi 4 

7 Secretar-dactilograf Treapta IA M 1 

8 Şofer Treapta I M 1 

9 Muncitor calificat Treapta I M 1 

10 Îngrijitor - - 1 

Total posturi 4 

Nr 

crt 

Functie executie Grad/treapta Nivel 

studii 

Număr posturi 

11 Referent GradulIA S 1 

12 Redactor Gradul I S 1 

13 Redactor TreaptaIA M 1 

14 Tehnoredactor GradulIA S 1 

15 Şef orchestră Gradul I S 1 

16 Instrumentist Treapta I M 1 

17 Referent TreaptaIA M 1 

18 Editor Imagine Gradul III S 1 

Total posturi 8 
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● Personal/funcţii de conducere, 2 posturi 

● Personal/funcţii de execuţie, 16 posturi 

 

Informații despre managementul resurselor umane 

In anul 2016 a încetat contractul individual de muncă pentru două 

persoane (o persoană conform art. 81, alin. 1 din Codul Muncii, iar cealaltă conform 

art. 55 lit. b din Legea 53/2003),  iar șoferul instituției a fost detașat prin transfer la 

Filarmonica Pitești, pentru perioada 12.10.2016-31.12.2016. 

 

 

Anexa nr.7 

 

RAPORT DE ACTIVITATE - ANUL 2016 

FILARMONICA PITEȘTI 

 

Filarmonica Piteşti este o instituţie publică de concerte, cu personalitate 

juridică, ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Piteşti, 

finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul local.  

Filarmonica Pitești își desfășoară activitatea în baza Strategiei de 

dezvoltare a Municipiului Pitești pentru perioada 2014-2020, în cadrul căreia se 

regăsește Programul minimal de activități stabilit de către Consiliul Local al 

Municipiului Pitești și a strategiei managerului pe perioada 01.01.2016-31.12.2019, 

conform contractului de management nr. 59262/31.12.2015. 

Anul 2016 a fost anul schimbării. Începând cu 25 august 2016, 

Filarmonica Pitești are o sală de spectacole proprii, la Centrul Multifuncțional, după ce 

vreme de nouă ani a fost chiriașă la Casa de Cultură a Sindicatelor Pitești. Prin 

atribuirea acestui imobil în folosință gratuită de către Consiliul Local al Municipiului 

Pitești, prin HCL nr.67/25.08.2016, în 2016, Filarmonica Pitești și-a schimbat sediul 

social din Calea Craiovei nr. 2-Casa Cărții la Centrul Multifuncțional, schimbând și 

Certificatul de înregistrare fiscal la Ministerul de Finanțe. Sediul social de la Casa 

Cărții a fost predat în folosință Centrului Cultural al Municipiului Pitești.  
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Coordonatele de contact ale instituției sunt:  Strada Calea București Nr. 2 

– Centrul Multifuncțional, tel. 0248.220111, fax: 0248.212548, 

www.filarmonicapitesti.ro, filarmonica@filarmonicapitesti.ro. Structura organizatorică 

a instituției este următoarea: 1) manager; 2) contabil-șef; 3) orchestra; 4) compartiment 

resurse umane; 5) compartiment juridic și achiziții; 6) compartiment administrativ; 7) 

compartiment financiar-contabil; 8)compartiment relații publice. 

Filarmonica Pitești a avut și are ca principală misiune promovarea, prin 

mijloace specifice, a valorilor muzicii clasice româneşti şi universale. Cuvântul de 

ordine pentru Filarmonica Pitești a fost, și în anul 2016, cel de DEZVOLTARE:  

concerte mai multe și de calitate sporită, un sediu propriu și adecvat, depășirea 

veniturilor proprii stabilite, creșterea gradului de satisfacere a nevoilor publicului 

piteștean. 

Filarmonica Pitești își desfășoară activitatea ținând cont de prevederile: 

O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, actualizată, H.G. 442/22.07.1994 privind 

finanţarea instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea consiliilor locale, 

actualizată, O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor  publice de cultură, 

actualizată, Codul Muncii, Legea achizițiilor publice, Legea nr.544/2001 privind 

liberul acces la informațiile de interes public, Legea 307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, ale H.C.L. nr. 186/2007 privind organizarea și funcționarea 

Filarmonicii Pitești, H.C.L. nr. 20/2016 privind aprobarea bugetului Filarmonicii 

Pitești pe anul 2016, H.C.L. nr. 7/2016 privind aprobarea organigramei Filarmonicii 

Pitești pe anul 2016 și H.C.L. nr. 67/2016 privind noul sediu. 

Obiectivele prevăzute în anul 2016, aprobate prin H.C.L. nr. 53/2016 

privind Programul minimal, au fost realizate şi depăşite.  

În anul 2016, Filarmonica Piteşti a confirmat aşteptările piteştenilor, 

dovadă fiind publicul meloman extrem de numeros prezent la cele 64 de concerte 

organizate săptămânal la Casa de Cultură a Sindicatelor și, din 29 septembrie, la 

Centrul Multifuncțional, dar şi în alte locaţii din Piteşti (în Piațeta Primăriei Pitești). 

Investiţiile prevăzute în anul 2016 au fost realizate parțial, crescând astfel zestrea de 

http://www.filarmonicapitesti.ro/
mailto:filarmonica@filarmonicapitesti.ro
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instrumente de mare valoare a instituției (un pian nou, pentru Sala Multimedia, pentru 

organizarea de recitaluri camerale).   

Ca şi în anii anteriori, obiectivele prevăzute pentru anul 2016 au fost 

atinse. Și depășite, întrucât am organizat în parteneriat și 11 concerte inițiate de alte 

entități și, având sală proprie, am putut organiza, în fiecare zi de vineri, stagiune 

camerală, pentru a satisface gusturile și cerințele unor categorii cât mai largi de public 

meloman. Personalitățile invitate și repertoriul au fost diversificate – concerte 

simfonice, vocal-simfonice, operetă, camerale, jazz, muzică de film, numărul 

abonamentelor vândute în 2016  fiind de 476, în creștere față de orice alt an, fapt ce 

reprezintă o fidelizare a publicului, un ,,nucleu dur’’ de la care s-a plecat în vânzarea 

biletelor la fiecare concert. La aceștia se adaugă cei cca 120 de beneficiari de gratuități 

stabilite prin legi speciale (persoane cu handicap și însoțitor, oameni de cultură etc).  

Situaţia economico-financiară a instituţiei în 2016: 

În 2016, conform execuţiei bugetare, subvenţia Filarmonicii Piteşti a fost 

de 2.885.738 lei. Veniturile proprii: 128.869 lei (atât subvenția a crescut față de 2015, 

cât și veniturile proprii, cu 25%). 

Cheltuieli de personal: 1.502.422 lei. 

Cheltuieli cu colaboratori (taxe, inclusiv contribuțiile sociale): 925.942 lei 

(este o creștere de 11 % față de 2015 prin creșterea numărului de concerte organizate). 

Cheltuieli de întreţinere (chirie, telefon, internet etc): 289.261 lei. 

Cheltuieli bunuri şi servicii: 208.328 lei (o creștere de 20% față de 2015, 

cauzată de cheltuielile cu mutarea în noul sediu)  

Cheltuieli de capital: 88.654 lei (o creștere cu 500% față de 2015, fapt ce a 

permis achiziționarea unui al doilea pian de concert al instituției). 

Cheltuieli pentru reparaţii capitale: 0 lei. 

Cheltuieli realizate cu concertele organizate în 2016:  

Nr. 

crt. 
Programul Tip proiect Deviz realizat 

(1) (2) (3) (4) 

 Concerte  proiecte mici (23)           210.400 
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 proiecte medii (34)           540.500 

 proiecte mari (7)           175.042 

  total:            64 total: 925.942 lei 

Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei: 4,28%.  

                    Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe 

categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet onorific, abonamente: 

128.869 lei. Am depășit veniturile proprii estimate prin hotărârea consiliului local 

privind aprobarea bugetului pe anul 2016 și veniturile proprii obținute în 2015 prin 

asumarea răspunderii managerului în privința acordării de abonamente pe perioade 

scurte. Și în 2016 au existat facilităţi (reduceri, gratuități stabilite prin H.C.L.) la 

obținerea biletelor și abonamentelor.  

Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul 

veniturilor: 4,28 %. 

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 49,84 %. (este 

un procent bun, fondul de personal nu predomină în total cheltuieli, ceea ce face 

instituția funcțională). 

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 2,94%. 

Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele 

decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii 

civile): 30,72%. 

Resursele umane au fost și în 2016 o prioritate. Din fericire, organigrama 

a crescut cu 7 posturi pentru administrarea noului sediu primit (Centrul 

Multifuncțional) și pentru noile activități, dar a fost și este insuficientă pentru nevoile 

reale ale instituției. Continuăm să funcționăm cu foarte mulți colaboratori la 

compartimentul Orchestră, fapt ce grevează asupra cheltuielilor pe fiecare. Ne lipsesc 

posturi necesare bunei funcționări – portar/paznic, pompier, îngrijitoare, fapt ce ne-a 

determinat să încheiem contracte de prestări servicii suplimentare. 

Am organizat în 2016 cinci rânduri de  concursuri,  în urma cărora s-au 

ocupat 8 posturi. Am efectuat patru angajări directe la Orchestră, pe perioade 
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determinate. Trei posturi (operator lumini,  operator imagine,  electrician) nu au putut 

fi ocupate, deoarece nu au fost candidaţi din cauza salariilor foarte mici. 

Venitul mediu brut în 2016 a fost de 2297 lei. Venit mediu brut lunar a 

fost după cum urmează: Ianuarie = 2317, Februarie=2423, Martie  =2410, Aprilie      

=2459, Mai =2421, Iunie =2184, Iulie =2249, August =2062, Septembrie=2221, 

Octombrie=2229, Noiembrie=2246 și Decembrie=2340 lei. 

Din păcate, fluctuația personalului este destul de mare (și) în 2016, după 

cum se vede din tabelele de mai jos: 

 

LUNA POSTURI 

APROBATE 

POSTURI 

OCUPATE 

POSTURI 

VACANTE 

ANGAJĂRI ÎNCETĂRI 

Ianuarie 57 45 12 1  

Februarie  57 47 10 2  

Martie  57 47 10   

Aprilie  57 47 10   

Mai  57 47 10  1(deces) 

Iunie  57 50 7 4  

Iulie  57 49 8 1 2 

August  57 51 6 2  

Septembrie  57 52 5 1 1 

Octombrie  57 51 6   

Noiembrie  57 50 7  1 

Decembrie  57 51 6 1  

 

Luna  Perioadă 

concurs 

Angajare 

directă 

Posturi scoase la 

concurs 

Posturi ocupate 

Ianuarie  1  art.instr.gr.I 

Februarie   2  art.instr.gr.I 

art.instr. gr.II 

Martie      

Aprilie      

Mai  4 - 9  administrator,tr.I 0 
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Iunie  2 - 7 

 

 

 

 

 

 

3 - 8 

 casier  

economist, gr.I 

plasatoare 

îngrijitoare 

electrician, tr.I 

operator lumini, gr.I 

operator imagine, gr.II 

administrator, tr.I 

3 (casier, plasatoare, 

îngrijitoare) 

 

 

 

 

1 

Iulie     1 (economist) 

August  8 - 11  2 - art.instr.gr.I 2 

Septembrie  19 - 23  art.instr.gr.I 

operator lumini, gr.I 

operator imagine, gr.II 

electrician, tr.I 

1 (art.instr.) 

Octombrie      

Noiembrie      

Decembrie   1  şef partidă, gr.IA 

 

Activitatea de achiziții publice s-a desfășurat în 2016 la Filarmonica 

Pitești după cum urmează: 

- achiziţie pian cu coadă – 56.666,67 lei – achiziţie directă 

SEAP – LYDALY MUZICAL S.R.L. 

- achiziţie trompetă – 19.999,20 lei – cumpărare directă – 

EXCES MUSIC S.R.L. 

- achiziţie licente antivirus – 654,89 lei – cumpărare directă – 

PRIME SOLUTIONS S.R.L. 

- închiriere scenă, sunet, scaune concert aer liber – 31.556 lei – 

cumpărare directă – SUBLIM EVENTS S.R.L. 

- instalație iluminat scenă, perdea aer intrare, două panouri și 

contoare curent trifazic  – 30.144 – cumpărare directă – ELECTRIC CONTROL 

S.R.L. 
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- întocmire plan risc la securitatea fizică – 2.707,5 lei – 

cumpărare directă - CONTROL GENERAL SECURITY S.R.L. 

- reparatii  clarinet, 2.580 lei-  cumpărare directă – 

PERPETUUM INT S.R.L. 

- TRANSPORT  (mutare bunuri de la vechiul la noul sediu)– 

992 lei– directă – ETALON SECURITY S.R.L. 

- servicii sunet concert aer liber – 6.881 lei – cumpărare directă 

– SUBLIM EVENTS S.R.L. 

Dintre aceste achiziții, una a fost achiziţie electronică, durata medie a  

unui proces de achiziție a fost de maximum 5 zile. Nu a existat nicio contestaţie 

formulată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, nicio procedură 

contestată și nicio procedură anulată sau în curs de anulare. 

În plan juridic, în 2016 nu au existat litigii în care să fie implicată 

instituţia. 

În planul relațiilor publice, Filarmonica Pitești a comunicat și în 2016 

foarte bine. Există zeci de parteneriate încheiate cu școli, licee și grădinițe din Pitești, 

cu Inspectoratul Școlar Argeș, cu alte instituții și O.N.G.-uri. Parteriatele cu școlile au  

facilitat susţinerea de concerte educative, la sediul nostru, în cadrul Săptămânii 

,,Școala Altfel”. 

 Filarmonica Piteşti a susţinut permanent acţiuni de promovare în mass-

media locale şi naţionale a tuturor proiectelor sale pe bază de parteneriat, fără alocare 

de resurse. Instituția a încheiat sau a reînnoit în 2016 parteneriate cu publicaţii locale şi 

televiziuni locale. De exemplu, ArgeșTv și Absolut Tv ne-au transmis, gratuit, în 

direct, unele concerte organizate (pe cele în aer liber, cel de 1 Decembrie, de Ziua 

Națională). Săptămânal, Argeş TV și Absolut TV  au realizat reportaje şi emisiuni 

speciale dedicate concertelor instituţiei. Antena 1 Pitești, de asemenea, a sprijinit 

activitatea noastră. În arhiva instituţiei există cca 400 de articole din presa tipărită,  

locală şi naţională, referitoare la activitatea instituţiei noastre. În urma campaniilor 

media, a prezenţei pe posturile naţionale şi pe internet, prestigiul Filarmonicii Piteşti a 

crescut. 
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Numărul spectatorilor tineri a crescut în 2016 faţă de 2015, dovadă fiind 

numărul biletelor speciale pentru elevi vândute, datorită repertoriului, a parteneriatelor 

şcolare, a implicării în ,,Școala Altfel” şi a parteneriatelor cu alte instituţii de cultură. 

Beneficiarul-ţintă al Filarmonicii Piteşti este publicul cultivat, de toate 

vârstele; pe termen lung, ne propunem cultivarea în continuare a gustului pentru 

muzica clasică în rândul elevilor şi studenţilor, prin organizarea de concerte educative 

atractive şi cât mai diversificate. 

În concluzie, această analiză economico-financiară reflectă exact 

politicile, programele și proiectele inițiate/continuate în anul 2016, indicatorii de 

performanță stabiliți, cu creșterea subvenției, pe de o parte, dar și a veniturilor proprii, 

pe de altă parte, îmbunătățirea activității, dar reflectă, prin ultimul indicator (drepturi 

de autor etc), îndeosebi faptul că Filarmonica Pitești și-a axat activitatea spre realizarea 

obiectivului pentru care a fost înființată: organizarea, cu personalul angajat și 

colaboratori permanenți la orchestră, de concerte de muzică clasică pentru melomanii 

piteșteni. 

Pentru viitor (anii 2017-2019), Filarmonica Piteşti trebuie să aplice şi să 

respecte cu rigurozitate strategia de dezvoltare a municipiului Pitești pentru perioada 

2014-2020, programele minimale aprobate de către Consiliului Local al Municipiului 

Pitești și prevederile contractului de management existent pentru perioada 01.01.2016-

31.12.2019. 
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Anexa nr.8 

 

SPORT CLUB MUNICIPAL PITEȘTI – RAPORT ANUL 2016 

 

I.Profil organizaţional 

 Sport Club Municipal Piteşti, instituţie publică în subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Piteşti a fost înfiinţat în noiembrie 2010 şi are ca scop, conform 

anexei nr.1 la H.C.L. nr.405/25.11.2010, „organizarea şi administrarea de activităţi 

sportive, prin dezvoltarea activităţii de performanţă, selecţia, pregătirea şi participarea 

la competiţii interne şi internaţionale“ cu secţiile componente:  

- baschet masculin Liga Naţională; 

- handbal feminin divizia „A“; 

- rugby juniori; 

- fotbal seniori Liga a III-a şi juniori;   

- volei feminin Campionatul National divizia „A1“; 

- modelism; 

- sportul pentru toţi; 

- şah; 

- tenis de masă; 

- nataţie; 

- judo; 

- atletism. 

Datele de contact ale instituţiei sunt: 

- adresa : Piteşti bd. Petrochimistilor nr.29 

- tel/fax : 0248/615531 

- e mail : scmpitesti@gmail.com 

II.Politici Publice 

 Activitatea SCM Piteşti pentru anul 2016 a fost influenţată de contextul 

economic şi social şi de diversificarea volumului activităţii la nivel organizaţional prin 

creşterea numărului de acţiuni la care participă echipele Clubului în contextul 
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înfiinţării  a patru secţiii noi (tenis de masă, judo, atletism, nataţie) ȋn anul 2015 ca şi a 

promovării echipei de volei feminin ȋn prima liga a ţării, Clubul a reuşind să-şi 

desfăşoare activitatea specifică mulţumită suportului financiar acordat de Primăria 

Municipiului Piteşti ca şi eforturilor de a realiza venituri proprii. 

Clubul a avut ca prioritate în anul 2016, ca de altfel şi in anii precedenţi, 

promovarea sportului piteştean şi susţinerea echipelor aparţinând SCM Piteşti 

angrenate în diferite competiţii la nivel naţional pentru atingerea obiectivelor de 

performanţă stabilite, având în vedere că oraşul Piteşti este un centru de tradiţie şi cu 

realizări notabile în domeniul sportiv, aducerea in numar cat mai mare a publicului 

spectator pitestean alaturi de echipele Clubului ca şi atragerea tinerilor in practicarea 

sportului de performanta, acestia putand constitui veritabile pepiniere de talente. 

Activitatea desfăşurată de SCM Piteşti la nivelul anului 2016 prin prisma 

evaluării realizărilor echipelor Clubului s-a încadrat în următorii parametrii de 

performanţă: 

a) baschet „Liga Naţională“ 

- sezonul 2015/2016 încheierea campionatului pe locul IX (obiectiv 

calificare in primele 8 – obiectiv ratat) si locul IV in Cupa României (obiectiv 

calificare in Final four - obiectiv atins); 

- sezonul 2016/2017 (în desfăşurare) – locul IV la sfârşitul turului (cu 

obiectivul final calificare în play off -  obiectiv atins); 

b) handbal feminin divizia „A“  

- sezonul 2015/2016 – încheierea campionatului pe locul IV ( obiectiv 

calificare in primele 5 – obiectiv atins); 

- sezonul 2016/2017 ( în desfăşurare ) – locul IV la sfârşitul turului; 

c) rugby juniori  

- sezonul 2015/2016 – participarea în campionatul naţional de juniori şi 

promovare sportivi în loturile naţionale de juniori U16,U17,U18; 

- sezonul 2016/2017 (în desfăşurare) – participare în campionatul naţional 

de juniori şi promovare sportivi în loturile naţionale de juniori U16,U17,U18; 

d) fotbal seniori Liga a III-a  
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- sezonul 2015/2016 – încheierea campionatului pe locul I (obiectiv- 

promovare in Liga a II-a – obiectiv ratat din cauza rezultatelor directe cu echipa ce a 

promovat); 

- sezonul 2016/2017 ( în desfăşurare ) – locul I la sfârşitul turului (cu 

obiectivul final promovare in Liga a II-a (obiectiv atins avand in vedere diferenta mare 

de puncte fata de  locul II ); 

e) modelism  

- multiple medalii si titluri nationale in Campionatul National si Cupa 

Romaniei, la sfarsitul anului 2016 ocupand locul III din 30 de cluburi afiliate; 

-  in Cupa Mondiala 2 locuri II si un loc I; 

f) volei feminin divizia „A1“  

- sezonul 2015/2016 – promovare in Campionatul National divizia 

„A1“(obiectiv atins) 

- sezonul 2016/2017 (în desfăşurare) – locul 10 la sfârşitul turului (cu 

obiectivul final  mentinere în divizia „A1“(obiectiv atins); 

g) judo  

- multiple locuri pe podium in competitiile nationale (9 locuri I, 4 locuri 

II, 4 locuri III ) si internationale  (1 loc II si 2 locuri III ) – (obiectiv atins); 

h) atletism  

- multiple locuri pe podium in competitiile nationale (3 locuri I, 1 locuri 

II, 1 loc III ) si internationale  (3 locuri I si 1 loc II) – (obiectiv atins); 

i) tenis de masa  

-  multiple locuri pe podium in competitiile nationale (24 locuri I, 4 locuri 

II, 16 locuri III) si internationale  (1 loc I ) – (obiectiv atins); 

j) sportul pentru toţi  

-  în anul 2016 s-au realizat un număr considerabil de acţiuni  printre care 

enumerăm Cupa Zilele Mun. Piteşti (streetball,cros), Cupa Simfonia Lalelelor (tenis de 

masă, handbal, fotbal), Cupa 1 iunie (cros). 

Realizarea activităţilor specifice SCM Piteşti a implicat o execuţie totală 

bugetară pe anul 2016 de 7.343.268 lei  ( 5.346.437 lei alocare bugetară din partea 
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Primăriei Piteşti, 129.313 lei din sponsorizari şi 61.455 lei din venituri proprii) din care 

s-au cheltuit următoarele sume pe secţii sportive: 

- baschet 3.613.970  lei; 

- fotbal  1.334.596 lei; 

- rugby 101.184 lei; 

- volei 1.248.426  lei; 

- handbal 485.483 lei; 

- modelism 54.424 lei; 

- judo 174.353 lei; 

- atletism 60.600 lei; 

- tenis de masa 37.328 lei; 

- sportul pentru toţi 6.687 lei, la care se adauga cheltuielile administrative 

ale Clubului in suma de 416.985 lei. 

Având în vedere ansamblul activităţii pe anul 2016 al SCM Piteşti 

apreciem faptul că ȋn contextul socio-economic actual, Clubul a beneficiat de o 

stabilitate financiară şi organizaţională asigurate prin eforturile Primăriei Municipiului 

Piteşti si Consiliului Local al Municipiului Piteşti, fapt ce a permis atingerea 

majoritatii  obiectivele propuse.   

III.Transparenta institutionala 

 

Executie buget 2016 cod lei 

TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA 

DE DEZVOLTARE) 

 

7534036 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 7504786 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01F 7504786 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03) 10 165918 

Cheltuieli salariale in bani  ( cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30) 1001 135428 

Salarii de baza 100101 135428 

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 1003 30490 

Contributii de asigurari sociale de stat 100301 21402 

Contributii de asigurari de somaj 100302 676 

Contributii de asigurari sociale de sanatate 100303 7043 

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 100304 215 

Prime de asigurare de  viata platite de angajator pentru angajati 100305 0 
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Contributii pentru concedii si indemnizatii 100306 1154 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 

20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 7338868 

Bunuri si servicii  (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 2001 1824992 

Furnituri de birou 200101 1993 

Materiale pentru curatenie 200102 3997 

Incalzit, iluminat si forta motrica 200103 66401 

Apa, canal si salubritate 200104 4752 

Carburanti si lubrifianti 200105 4513 

Piese de schimb 200106 980 

Transport 200107 0 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 200108 9753 

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 200109 7200 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 200130 1725403 

Reparatii curente 2002 207 

Bunuri de natura obiectelor de inventar  (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 2005 8983 

Uniforme si echipament 200501 0 

Lenjerie si accesorii de pat 200503 0 

Alte obiecte de inventar 200530 8983 

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 2006 561953 

Deplasari interne, detasari, transferari 200601 493146 

Deplasari in strainatate 200602 68807 

Materiale de laborator 2009 0 

Cercetare-dezvoltare 2010 0 

Carti, publicatii si materiale documentare 2011 0 

Consultanta si expertiza 2012 460 

Pregatire profesionala 2013 3890 

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 2030 4938383 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 203030 4938383 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85) D 29250 

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 29250 

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 29250 

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 29250 

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 710103 29250 

A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59) 01 7504786 
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Lista contracte achizitii publice 2016 

Nr.crt Obiectul 

Contractului 

Valoarea 

contractului 

(inclusiv 

TVA) 

Tip 

procedura 

achizitie 

Numele 

Castigatorului 

1 Mentenanta site 

SCM Pitesti 

2.400 lei SEAP S.C. Software 

Human 

Interconect S.R.L. 

2 Furnizare mobilier 

birou 

1.560 lei Achizitie 

directa 

S.C. Alimani 

Romperfect 

S.R.L. 

3 Servicii medicale 

ambulanta 

10.000 lei ( 

fara TVA ) 

Achizitie 

directa 

Serviciul Judetean 

de Ambulanta 

Arges 

4 Servicii transport 

sportivi 

153.946 lei SEAP S.C. Marox 

Transper S.R.L. 

5 Mentenanta casa de 

marcat + role 

360 lei Achizitie 

directa 

S.C. Info Star 

Comprod S.R.L. 

6 Servicii medicale 

ambulanta 

11.500 lei SEAP S.C. Natisan 

Medicina 

Generala S.R.L. 

7 Furnizare zgura 

terenuri tenis 

6.360 lei SEAP S.C. Prefamicom 

S.A. 

8 Inchiriere sala - 

volei 

7.060 lei Achizitie 

directa 

Univ. Pitesti 

9 Furnizare servicii 

legislatie – Lege 5 

730 lei Achizitie 

directa 

S.C. Indaco 

Systems S.R.L. 

10 Paza sediu, meciuri, 

transport Trez. 

133.830 lei SEAP S.C. Soimul 

Securiti Protect 

S.R.L. 

11 Furnizare program 

informatic 

contabilitate 

7.200 lei Achizitie 

directa 

S.C. Indeco Soft 

S.R.L. 

12 Furnizare BVCA 4.500 lei Achizitie 

directa 

S.C. OMV 

Petrom S.R.L. 

13 Servicii masa si 

cazare fotbal 

40.000 lei Achizitie 

directa 

S.C. Iatsa 

Platforma 

Stefanesti S.R.L. 

14 Servicii telefonie 7.800 lei Achizitie 

directa 

Vodafone S.A. 

15 Cazare+masa – 

cantonament fotbal 

30.000 lei Achizitie 

directa 

S.C. Posada S.A. 

16 Furnizare mingii 

baschet 

2.988 lei SEAP S.C. Lafitte 

Comunications 

S.R.L. 

17 Furnizare 

echipament fotbal, 

baschet 

59.401 lei SEAP S.C. Timny 

Concept Sportive 

S.R.L. 

18 Furnizare instalatie 

sonorizare baschet 

29.250 lei SEAP S.C. Contact 

Electric Com 

S.R.L. 

19 Furnizare energie 

electrica sediu 

SCMP 

8.400 lei Achizitie 

directa 

Enel Energie 

Muntenia S.A. 

20 Furnizare bilete 

avion jucatori straini 

9616,27 lei SEAP S.C. Mondial 

Travel 8Co 

Busniess 

21 Furnizare 

masa+cazare baschet 

13.500 lei Achizitie 

directa 

S.C. Selca Assest 

Invest S.R.L. 

22 Furnizare masa 

baschet 

79.559 lei SEAP S.C. Expres 

Catering 
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Muntenia S.R.L. 

23 Chirie sala volei 32.500 lei Achizitie 

directa 

Universitatea din 

Pitesti 

24 Furnizare 

medicamente 

sportivi 

41.900 lei SEAP S.C. Medeea 

S.R.L. 

25 Furnizare 

medicamente 

sportivi 

4.500 lei SEAP S.C. Natural Plus 

Comert S.R.L. 

26 Furnizare 

echipament volei 

18.156 lei SEAP S.C. Echi Sport 

Global 

Performance 

S.R.L. 

27 Furnizare produse 

medicale - volei 

1.639,04 lei SEAP S.C. Medeea 

S.R.L. 

28 Furnizare produse 

medicale - baschet 

5.097,44 lei SEAP S.C. Medeea 

S.R.L. 

29 Furnizare BVCA 3.008,69 lei Achizitie 

directa 

S.C. OMV 

Petrom S.R.L. 

30 Furnizare Servicii 

Asistenta Medicala 

9.300 lei SEAP S.C. Natisan 

Medicina 

Generala S.R.L. 

31 Furnizare 

echipament handbal 

14.979,76 lei SEAP S.C. Fratelli 

Sports S.R.L. 

32 Furnizare produse 

medicale - handbal 

1.469,03 lei SEAP S.C. Medeea 

S.R.L. 

33 Furnizare 

medicamente 

sportivi 

700 lei SEAP S.C. Ina Medical 

Sport S.R.L. 

34 Furnizare 

echipament volei 

12.565,07 lei SEAP S.C. Timny 

Concept Sportive 

S.R.L. 

35 Furnizare 

echipament baschet 

+ fotbal 

11.899,51 lei SEAP S.C. Timny 

Concept Sportive 

S.R.L. 

36 Contract de livrare 

echipament IT 

1.635 lei SEAP S.C. Fast Electric 

S.R.L. 

37 Furnizare birotica si 

papetarie 

1.400 lei Achizitie 

directa 

S.C. Expert 

Office 2008 

S.R.L. 

38 Furnizare bunuri 

intretinere 

3.400 lei Achizitie 

directa 

S.C. Modern 

Impex S.R.L. 

39 Furnizare servicii 

cazare baschet 

8.965 lei SEAP S.C. Andralex 

Project Company 

S.R.L. 

40 Furnizare servicii 

cazare baschet 

41.600 lei Achizitie 

directa 

S.C. Cargo Rom 

2002 S.R.L. 

41 Servicii telefonie 

fixa si internet 

1.800 lei Achizitie 

directa 

Telekom 

42 Furnizare apa si 

canal 

5.400 lei Achizitie 

directa 

S.C. Apa-Canal 

200 S.A  

43 Furnizare energie 

termica 

90.000 lei Achizitie 

directa 

S.c. Termo Calor 

Confort S.A. 

 

Din totalul achizitiilor publice pe anul 2016, s-a realizat prin sistemul 

electronic un procent de 66,02%. 

Din punct de vedere juridic, in anul 2016 SCM Pitesti a avut un numar de 

doua litigii pe rolul instantelor de judecata, litigii privind pretentii financiare ale unor 
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fosti sportivi in anii anteriori la echipele Clubului, un litigiu fiind castigat si unul 

pierdut. 

ORGANIGRAMA SCM PITESTI 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nivelul incadrarii cu personal a functiilor existente in cadrul SCM 

Pitesti in anul 2016, din 7 posturi existente in organigrama 6 erau ocupate, pentru 

postul vacant organizandu-se concurs de ocupare in luna decembrie 2016, postul 

ramanand vacant in continuare. 

Din punct de vedere al salarizarii pe anul 2016 in cadrul institutiei venitul 

mediu brut a fost de 1880 lei/luna. 

IV.Relatia cu comunitatea 

In anul 2016 ca si in anii anteriori SCM Pitesti a continuat parteneriatele 

cu alte institutii publice din comunitate, fiind incheiate protocoale de colaborare cu 

LPS Pitesti, Universitatea din Pitesti, Palatul Copiilor. 

Pentru anul 2017 SCM Piteşti îşi propune continuarea activităţilor 

începute în anul 2016 şi dezvoltarea lor, atragerea alaturi de echipele Clubului a unor 

sponsori mai puternici, ȋndeplinirea parametrilor de performanţă stabiliţi ca şi 

CONSILIUL 

LOCAL 

PRIMAR 

SCM PITESTI 

 

DIRECTOR 

SERBAN DRAGOS 

CONTABIL SEF 

CIOBANU MIHAELA 

Comp. 

Financiar 

Contabil 

1 post 

ocupat/2 

posturi 

Comp. Administrare 

Baze Sportive 

1 post ocupat/1 post 

Comp. Juridic, Resurse 

Umane si Achzitii 

2 posturi ocupate/2 

posturi 
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extinderea colaborărilor cu structurile sportive similare la nivel local în vederea unei 

mai bune promovări a sportului piteştean. 

 

 

Anexa nr.9 

 

SC APĂ CANAL 2000 SA - RAPORT ANUL 2016 

 

I. Profilul Organizaţional 

1. Cuvânt înainte din partea conducătorului instituţiei 

Viziunea managerială are la bază operaţionalizarea perspectivelor de 

conducere şi dezvoltare strategică a S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti, pe baza 

evoluţiei până în prezent a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

ţinând cont de contextul şi tendinţele actuale în domeniul serviciilor de profil la nivel 

naţional şi internaţional şi de prognozele şi perspectivele ce pot fi anticipate astfel 

încât să ducă la edificarea unei companii de utilităţi modernă, viabilă financiar, 

sustenabilă economic, care să ofere servicii de calitate clienţilor, să fie responsabilă 

faţă de societate, faţă de toţi ceilalţi parteneri implicaţi în derularea serviciului şi faţă 

de mediu în condiţiile unei dezvoltări durabile. 

Obiectivul principal al operatorului este obţinerea performanţelor 

operaţionale şi financiare care să ne recomande ca o companie competitivă pe piaţa 

serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare din România. 

 

2. Declaraţia de misiune   

Furnizarea unui serviciu de calitate (calitativ, cantitativ permanent) la un 

cost suportabil, în condiţii de eficienţă economică, precum şi furnizarea de servicii 

publice de alimentare cu apă şi canalizare într-o manieră performantă şi 

nediscriminatorie constituie o condiţie esenţială pentru S.C. Apa Canal 2000 S.A. 

Piteşti. 
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Aceasta presupune administrarea bunurilor, activităţilor şi serviciilor 

aferente sistemului public de captare, tratare şi transport al apei potabile pentru 

localităţile membre ale ADIA în interesul general al cetăţenilor, având ca principal 

obiectiv de activitate gospodărirea resurselor de apă în sistemul regional şi furnizarea 

serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare în aceeaşi arie. 

S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Piteşti nr. 28/2000 şi desemnată ca Operator Regional al 

serviciilor de utilităţi publice de apă şi canal la nivelul judeţului Argeş prin Hotărârea 

Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş nr. 4/13.05.2009, 

este persoană juridică română, organizată ca societate comercială pe acţiuni, cu sediul 

social în municipiul Piteşti, b-dul. I.C. Brătianu nr. 24A, judeţul Argeş, telefon 0248 

625 050, fax 0248 223 540, site-ul societăţii www.apacanal2000.ro, e-

mail:contact@apa-canal2000.ro, având C.U.I. RO 13009001, acţionari fiind Consiliul 

Local al  Municipiului Piteşti (89,2918 %), Consiliul Judeţean Argeş (0,1016 %), 

Consiliul Local al Oraşului Costeşti (0,1492 %), Consiliul Local al Oraşului Stefăneşti 

(5,0668 %), Consiliul Local al Oraşului Topoloveni (0,1582 %), Consiliul Local al 

Comunei Albota (0,6282 %), Consiliul Local al Comunei Bascov (0,5409 %), 

Consiliul Local al Comunei Bârla (0,0322 %), Consiliul Local al Comunei Bradu 

(2,1980 %), Consiliul Local al Comunei Buzoeşti (0,0658 %), Consiliul Local al 

Comunei Căteasca (0,0007 %), Consiliul Local al Comunei Mărăcineni (0,6688 %), 

Consiliul Local al Comunei Merişani (0,0290 %), Consiliul Local al Comunei Moşoaia 

(0,9155 %), Consiliul Local al Comunei Rucăr (0,0746 %) şi Consiliul Local al 

Comunei Stolnici (0,0787 %). 

Conform Actului Constitutiv al societăţii, domeniul principal de activitate 

îl reprezintă „Captarea, tratarea şi distribuţia apei” – Cod CAEN 360, iar activitatea 

principală o constituie „Captarea tratarea şi distribuţia apei” – Cod CAEN 3600. Între 

activităţile secundare se numară şi „Colectarea şi epurarea apelor uzate” –  Cod CAEN 

3700. 

 

 

http://www.apacanal2000.ro/
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3. Viziune. Obiective generale şi strategice 

Pentru perioada 2016-2020 S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti îşi 

propune să continue linia de dezvoltare a societăţii prin consolidarea obiectivelor 

strategice pe care S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. şi le-a asumat în ultimii ani, reflectând  

atât valorile societăţii cât şi ţintele generale de performanţă economică. Astfel, ne 

propunem ca societatea să obţină performanţe operaţionale şi financiare care să o 

recomande drept o companie competitivă pe piaţa serviciilor de alimentare cu apă şi 

serviciilor de canalizare din România.  

Obiectivul strategic al companiei este acela al atragerii de noi fonduri 

direcţionate către modernizarea companiei, creând astfel noi locuri de muncă, noi 

perspective de dezvoltare profesională şi noi standarde de calitate pentru serviciile 

prestate şi nu în ultimul rând respectarea normelor europene de mediu. 

Pentru realizarea misiunii sale S.C. APA CANAL 2000 S.A., îşi propune 

concentrarea serviciilor funcţionale într-un unic sediu administrativ, precum si 

următoarele obiective strategice:   

• Eficienţa economică   

-optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel 

încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor cerute de consumatori să 

se realizeze cu costuri suportabile pentru aceştia;  

-obţinerea unor performante operaţionale şi financiare care să o 

recomande ca o companie competitivă pe piaţa serviciilor de alimentare cu apă şi 

serviciilor de canalizare din România.  

-monitorizarea permanentă a costurilor de operare şi reducerea acestora 

folosind inovaţia aplicată; 

-obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea 

în continuare a societăţii, cât şi rambursarea creditelor;   

-promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se 

asigure autofinanţarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, conform 

principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare 

şi gradul de suportabilitate a populaţiei; 
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-extinderea prudenta şi în condiţii de minimă eficienţă a ariei de operare 

cu noi localităţi din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Argeş, inclusiv 

prin extinderea reţelelor de canalizare, în unele localităţi care au în prezent doar reţele 

de apă potabilă. 

• Modernizarea şi îmbunătăţirea serviciului   

-întreţinerea continuă şi supravegherea atentă a sistemului de alimentare 

cu apă potabilă, a sistemului de colectare a apelor reziduale şi a sistemului de epurare, 

având permanent pregătite echipe de intervenţie rapidă; 

-colectarea apelor uzate prin reţeaua de canalizare, epurarea acestora şi 

tratarea nămolurilor, cu respectarea standardelor naţionale şi europene de calitate; 

-modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată, în 

beneficiul populaţiei şi al mediului din aria de delegare în scopul îndeplinirii 

obligaţiilor din Contractul de Delegare; 

-generalizarea sistemului GIS prin includerea în sistem a întregului 

ansamblu tehnologic administrat de societate;  

-asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii organizaţiei;  

-extinderea cu prudenta a ariei de operare şi diversificarea ofertei de 

servicii către client prin colectarea, transportul şi evacuarea apelor meteorice; 

-continuarea lucrărilor de retehnologizare şi reabilitare a unor obiective 

aflate în administrare, care vor conduce la creşterea eficienţei, în condiţii de siguranţă 

privind sănătatea populaţiei şi protecţia mediului; 

-accelerarea proceselor investiţionale prin respectarea cu stricteţe a 

graficelor de implementare a proiectelor de investiţii, cu îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin contractele de finanţare;  

-creşterea gradului de informatizare a societăţii prin extinderea sistemului 

informatic la nivelul activităţilor care în prezent sunt mai puţin informatizate;  

-îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea 

şi introducerea de tehnologii noi. 

• Dezvoltarea unui management eficient de detectare şi 

reducere a pierderilor de apă   
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Activitatea Operatorului Regional, întreprinsă în scopul dezvoltării unui 

management eficient de detectare a pierderilor, se desfăşoară în contextul derulării 

unor ample lucrări de investiţii privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea 

sistemelor de apă şi apă uzată din aria de operare a S.C. APA CANAL 2000 S.A.. 

Problema controlului, reducerii sau menţinerii în limite rezonabile a pierderilor de apă 

din sistemul de alimentare cu apă este un aspect important al activităţii operatorului, 

întrucât influenţează direct performanţele economice şi relaţionale cu consumatorii. 

„Strategia privind managementul pierderilor în reţele” implică cunoaşterea 

performanţelor reale ale sistemului, de ordin tehnic şi economic, la data prezentului 

plan fiind elaborata o astfel de strategie, care trebuie însă actualizata si modificata 

ţinând cont de noile investiţii derulate in cursul anilor anteriori. Scopul implementării 

acestei strategii îl reprezintă furnizarea de instrumente eficiente din punct de vedere al 

costurilor pentru măsurile de management şi reducere a apei care nu aduce venituri.   

• Mentenanţa echipamentelor electro-mecanice   

Mentenanţa echipamentelor reprezintă o parte integranta a activităţilor 

generale de operare si mentenanţa ale societăţii, fiind corelate cu alte activitati de 

operare, respectiv:  

- Sistemul de management al activelor; 

- Procedurile de operare adoptate pentru instalaţiile de alimentare cu apa 

si canalizare; 

- Managementul resurselor umane de operare şi mentenanţă; 

- Transport; 

- Ateliere şi depozite;  

 Accesarea unor surse de finanţare nerambursabile, coroborată cu impactul 

noilor tehnologii, face posibila implementarea de către operator a unei strategii 

referitoare la îmbunătăţirea infrastructurii si echipamentelor.   

• Îmbunătăţirea sistemului de management a activelor   

Managementul activelor contribuie la stabilirea unei modalităţi optime de 

repartizare a fondurilor, menţinând in acelaţi timp nivelul dorit al serviciului. Exista 
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trei opţiuni de baza în ceea ce priveşte gestionarea activelor in timp, fiecare dintre 

aceste opţiuni având propriile costuri şi beneficii:  

- Exploatarea şi întreţinerea activelor;  

- Reabilitarea activelor; 

 -Înlocuirea activelor. 

• Eficientizarea consumului de energie   

Managementul energetic este parte integrantă a procedurilor generale de 

operare şi mentenanţă a componentei de apă, fiind corelate cu alte funcţii şi planuri de 

operare şi mentenanţă, respectiv:  

- managementul activelor; 

- controlul pierderilor şi reducerea cantităţii de apă nefacturată;  

- mentenanţa echipamentelor;  

- optimizarea costurilor de operare şi mentenanţă transport, ateliere şi 

depozite.  Tratarea, colectarea, distribuţia şi evacuarea apei potabile şi a apei uzate 

necesită cantităţi mari de energie în aproape toate treptele proceselor. În ceea ce 

priveşte costul activităţilor de operare şi mentenanţă, costul cu energia este una din 

cele mai mari componente ale bugetului unui operator regional, după costul cu 

personalul.  În acest context, compania implementează strategii de eficientizare a 

consumului de energie, planul de acţiune specific fiind axat pe cele două componente 

principale: sisteme acţionate electric şi sisteme de încălzire.   

• Implementarea unui sistem modern de modelare 

hidraulică şi a sistemului SCADA   

La nivelul Operatorului se desfăşoară activitatea privind dezvoltarea unui 

sistem de modelare hidraulică.  Se are în vedere executarea lucrărilor necesare pentru 

echiparea şi dotarea dispeceratului societăţii, precum şi echiparea, dotarea, preluarea şi 

transmiterea de date, după caz, de la toate punctele SCADA din sistemul de distribuţie 

apă potabilă şi din sistemul de colectare ape uzate şi/sau menajere, inclusiv de la 

staţiile de epurare ape uzate, astfel încât toate sa fie integrate in mod unitar în 

Dispeceratul Central al Societăţii  în mod distinct: pentru sistemul de alimentare cu apă 

şi, respectiv, pentru sistemul de canalizare. 
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• Orientarea către client   

- preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al 

clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legate de acţiunile întreprinse;  

- îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în zona deservită, 

prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă potabilă şi canalizare la nivelul 

standardelor europene;  

- informarea eficientă şi educarea utilizatorilor în ceea ce priveşte 

consumul raţional de apă;  

- educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu şi la pericolele 

deversării anumitor substanţe în mediul natural.   

• Competenţa profesională   

- creşterea eficienţei generale a companiei prin corecta dimensionare, 

informare şi motivare a personalului societăţii; 

- crearea unui mediu favorabil  învăţării în companie şi sprijinirea 

angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne;  

- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă şi evaluarea 

atentă a angajaţilor.   

• Grija pentru mediu   

- gestionarea raţională a resurselor naturale;  

- diminuarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; 

- implementarea eficientă a tehnologiilor de epurare moderne conform 

standardelor europene;  

- implementarea metodelor eficiente de gestionare a nămolurilor; 

- aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea 

resurselor şi evaluarea riscurilor de mediu.  

• Grija pentru sănătatea populaţiei şi a angajaţilor   

- preocuparea continuă pentru protejarea sănătăţii publice prin 

modernizarea sistemului de monitorizare a calităţii apei uzate şi apei potabile;  

- furnizarea apei potabile la parametrii de potabilitate impuşi de 

normativele în vigoare;  
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- asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor S.C. APA CANAL 2000 

S.A.. 

 

 Principalii indicatori ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

gestionat de Operatorul Regional S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti pe teritoriul 

municipiului Piteşti în anul 2016 au fost: 

• Lungime reţea distribuţie apa                            283185 ml 

• Lungime reţea canalizare menajeră                   231003 ml 

• Volum total facturat apă                                  8345480 mc  

din care: 

- populaţie                                         6127310 mc; 

- agenţi economici                            1590240 mc; 

- instituţii publice                                   627930 mc. 

• Volum total facurat canal          7840091 mc 

din care: 

- populaţie                                           5767857 mc; 

- agenţi economici                               965625 mc; 

- instituţii publice                                    566625 mc; 

- apa meteo                                             393424 mc; 

- apă vidanjată epurată                              146560 mc. 

• Număr total utilizatori (contracte)                                     18122 

din care: 

- populaţie                             16473; 

- agenţi economici                                      1514; 

- instituţii publice                 135. 

• Număr total branşamente apă                                              21067  

din care:  

- populaţie                                                                   18305;  

- agenţi economici                                                        2439;  

- instituţii publice                                             323. 

• Grad de contorizare 

Total                                                                                  98,05% 

- populaţie                                                 98,07%; 

- agenţi economici                                       97,66%; 
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- instituţii publice                                      100,00%. 

• Număr total racorduri canalizare                                        19713  

din care:  

- populaţie                                                                    17219;  

- agenţi economici                                                   2201; 

- instituţii publice                                                        293. 

 

• Gradul de conformare a calităţii apei potabile distribuite 100 %. 

• Gradul de conformare a calităţii apei epurate 98,67 %. 

● Gradul de conformare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare 

aflate în administrarea societăţii 100 %. 

● Obţinerea şi menţinerea autorizaţiilor de gospodărire a apelor, de mediu 

şi sanitare de funcţionare 100%. 

● Gradul de conformare pentru respectarea dispoziţiilor legale referitoare 

la SSM – SU 100%. 

● Gradul de conformare privind dispoziţiile legale în relaţiile de muncă 

100%. 

4. Cadrul general de desfăşurare a activităţii 

S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti îşi desfăşoară activitatea respectând 

prevederile legale specifice în vigoare, după cum urmează: 

• Legea nr. 31/1990 privind societăţiile comerciale, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare; 

• Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

• Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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• Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

• Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului 

de sarcini – cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

• Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru aprobarea 

Contractului – cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare; 

• Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea 

Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 

•    Ordinul  Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) nr. 75/2015, prin care se 

aprobă eliberarea Licenţei clasa 1 nr. 3152/25.02.2015 organizaţiei S.C. APA CANAL 

2000 S.A. Piteşti pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; 

• Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Argeş nr. 4/13.05.2009, privind desemnarea S.C. APA – CANAL 2000 S.A. Piteşti ca 

Operator Regional al serviciilor de utilităţi publice; 

• Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Argeş nr. 4/26.03.2010 cu privire la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între ADIA şi 

Operatorul Regional; 

• Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Argeş nr. 7/03.11.2016, privind aprobarea „Regulamentului consolidat şi armonizat al 

serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din Aria de competenţă a unităţilor 

administrativ – teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş, 

judeţul Argeş”. 

 Operatorul Regional S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti deţine Licenţa 

clasa 1 nr. 3152/25.02.2015 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de 

canalizare, eliberată prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) nr. 75/25.02.2015, care 
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îi conferă dreptul de a presta/furniza serviciul, în baza Contractului de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1/26.03.2010, 

încheiat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Argeş (ADIA), în calitate de 

Autoritate Delegantă, în numele şi pe seama unităţilor administrativ–teritoriale 

membre, şi a deservit în anul 2016 un număr de 17 localităţi din judeţul Argeş, 

prestând servicii pentru circa 250000 locuitori, după cum urmează: 

• serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul 

Piteşti, oraşele Costeşti, Ştefăneşti, Topoloveni şi comunele Bascov, Bârla, Bradu, 

Mărăcineni si Moşoaia; 

• serviciul public de alimentare cu apa din comunele Albota, Buzoeşti, 

Căteasca, Lunca Corbului, Poiana Lacului, Stolnici, Teiu şi Ungheni; 

Unităţile admnisitrativ-teritoriale membre au aprobat delegarea gestiunii 

serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APA CANAL 2000 

S.A. Piteşti după cum urmează: 

• Judeţul Argeş prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 67/19.05.2010; 

• Municipiul Piteşti prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/19.05.2010; 

• Orasul Costeşti prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/13.05.2010; 

• Orasul Stefăneşti prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29/17.05.2010; 

• Orasul Topoloveni prin Hotararea Consiliului Local nr. 31/28.04.2010; 

• Comuna Albota prin Hotărârea Consiliului Local nr. 18/26.04.2010; 

• Comuna Bascov prin Hotărârea Consiliului Local nr.35/30.04.2010; 

• Comuna Bârla prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/13.11.2014; 

• Comuna Bradu prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/29.04.2010; 

• Comuna Buzoeşti prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/22.04.2010; 

• Comuna Căteasca prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/28.04.2010; 

• Comuna Lunca Corbului prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

23/17.05.2010; 

• Comuna Mărăcineni prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/19.05.2010; 

• Comuna Moşoaia prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/22.04.2010; 
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• Comuna Poiana Lacului prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

17/17.06.2014; 

• Comuna Stolnici prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72/15.10.2009; 

• Comuna Teiu prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46/26.11.2010; 

• Comuna Ungheni prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/27.05.2011. 

La nivelul S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti sunt respectate principiile 

guvernanţei corporative a intreprinderilor publice prevăzute de Ordonanţa de Urgeanţă 

a Guvernului nr.109/2011, constituindu-se organele colective de conducere ale 

societăţii (Adunarea Generală a Acţionarilor şi Consiliul de Administraţie) în 

conformitate cu respectivul act normativ. Componenţa Consiliului de Administraţie 

care a funcţionat pe parcursul anului 2016 a fost aprobată, ca urmare a desfăşurării 

procedurilor de selecţie, actuala componenţă a Consiliului de Administraţie a fost 

aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 6/21.01.2016. 

Planul de administrare al societăţii pentru perioada 2016 – 2020, a fost 

aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor S.C. APA CANAL 2000 S.A. 

Piteşti nr. 8/14.03.2016. 

Planul de Management al directorilor societăţii pentru perioada 2016 – 

2020 a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 142/02.06.2016. 

Directorii societăţii au fost numiţi conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 în 

vigoare la acea dată, societatea având în prezent Director General, Director Economic, 

Director Implementare Proiecte şi Inginer Şef. 

 

II. Strategia de investiţii 

Compania a soluţionat prin programele consecutive de investiţii majore 

din decursul anilor mare parte din problemele presante ale infrastructurii, în particular 

din aria nou preluată odată cu regionalizarea. Cu toate acestea, condiţiile obiective 

legate de apariţia şi extinderea zonelor rezidenţiale, în particular din aria urbană, 

necesitatea modernizării zonelor rurale şi continuarea modernizării infrastructurii 

urbane, cât şi imperativele de conformare stabilite prin Directivele Europene şi 
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documentele aderării, impun noi etape de investiţii, care să ducă la conformarea 

deplină din punct de vedere al calităţii apei, vieţii şi mediului.   

În consecinţă, Planul de Administrare pentru componenta de dezvoltare în 

perioada de referinţă are două obiective majore, respectiv: 

1. Finalizarea etapei actuale de investiţii în cadrul Programului 

Operaţional Sectorial Mediu – Axa 1, etapa I şi a programelor anuale finanţate din alte 

fonduri în subsidiar. 

2. Finalizarea investiţiilor care au fost propuse la fazare din cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Mediu – Axa 1, etapa I si care urmează a fi 

implementate prin POS Mediu etapa a II-a.  

3. Pregătirea şi demararea în bune condiţii a etapei viitoare de investiţii 

finanţate prin POIM 2014 – 2020, ţinând cont de experienţa acumulată în vederea 

conformării cu condiţionalităţile din Capitolul de Mediu.   

Pentru sectorul de apa, se propun următoarele masuri ce urmează a fi  

implementate:  

1. Dezvoltarea şi implementarea strategiei privind protecţia 

surselor de apa va include: 

- reabilitarea conductelor de apă cu pierderi/scurgeri si a instalaţiilor 

pentru a reduce pierderea de apă şi a mări potenţialul de extindere a reţelelor fără a 

creşte cererea de resurse de apă subterană şi de suprafaţa; 

- monitorizarea continuă a calităţii şi cantităţii apei subterane şi de 

suprafaţa pentru a identifica şi a răspunde în timp util la modificarea parametrilor; 

- implementarea de masuri de reducere a consumului de apă prin educaţia 

consumatorilor şi printr-un preţ corespunzător al apei; 

- promovarea folosirii colectării si stocării apei meteorice pentru limitarea 

cerinţei de apă în scopuri horticole în zonele urbane/rurale.  

2. Dezvoltarea şi implementarea strategiei de extindere şi 

reabilitare a reţelelor de apă existente va cuprinde: 

- creşterea conectivităţii populaţiei la reţeaua publică de apă potabilă, cu 

avantaje asupra stării de sănătate;  



 161 

- creşterea veniturilor pentru a asigurara funcţionarea în condiţii optime a 

operatorului; 

- îmbunătăţirea serviciilor furnizate clienţilor.  

3. Dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor/proceselor de 

tratare a apei potabile pentru respectarea parametrilor de calitate impuşi de legislaţia în 

domeniu. 

4. Dezvoltarea şi implementarea strategiei de gospodărire a 

nămolului la tratarea apei potabile, incluzând:  

- prevenirea poluării surselor de apă subterană şi de suprafaţă prin 

depozitare necorespunzătoare; 

- utilizarea nămolului in scopuri agricole conform 

reglementarilor specifice.  

5. Colectarea de date privind toate activele şi reţelele pentru 

alimentarea centralizată cu apă din regiune. Acest lucru este necesar pentru a permite 

realizarea următoarelor sarcini:  

- elaborarea strategiei privind reducerea pierderilor de apă;  

- modelarea hidraulică a reţelelor de apă; 

- înregistrarea sistematică a intervenţiilor şi reclamaţiilor clienţilor; 

- asigurarea contorizării la nivel general şi local; 

- dezvoltarea planurilor de reabilitare a reţelelor pe baza datelor colectate 

şi procesate.   

 Pentru sectorul de apă uzată, se propun următoarele măsuri ce urmează a 

fi  implementate:  

1. Compararea ratelor de conectivitate la serviciile de apă cu 

cele de la serviciile de apă uzată indică faptul ca sunt necesare investiţii majore în 

sectorul de apa uzată. Faptul este reflectat în calendarul care este definit pentru 

îmbunătăţirea sistemelor de apă uzată, detaliat în Tratatul de Aderare a României la 

Uniunea Europeană. 

2. Dezvoltarea şi implementarea strategiei pentru protecţia 

surselor de apa din sistemul de apa uzata va cuprinde: - reabilitarea  reţelelor de 
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canalizare care prezintă numeroase deficienţe pentru a preveni poluarea surselor de 

apă; - inspectarea şi vidanjarea foselor septice existente pentru a se asigura că 

îndeplinesc cerinţele legale; - monitorizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea 

deversoarelor de canalizare combinate; - inspectarea şi curăţarea canalizării pentru a le 

menţine capacitatea de minimizare a potenţialului de inundare şi deversare.  

3. Dezvoltarea şi implementarea strategiei de gospodărire a 

nămolului, incluzând:  

- prevenirea poluării apei subterane şi de suprafaţă prin depozitare 

necorespunzătoare; 

- opţiuni de recuperare a energiei din nămol şi/sau  utilizarea nămolului în 

scopuri agricole (în funcţie de cerinţele legislative privind managementul nămolului).  

4. Colectarea de date privind toate sistemele centralizate de apă 

uzată trebuie îmbunătăţită şi va fi necesară realizarea următoarelor sarcini:  

- CCTV şi inspecţia canalelor pentru toate reţelele centralizate;  

- măsurarea reţelelor pentru determinarea capacităţii hidraulice, a 

nivelurilor de infiltraţii si de fluxuri de intrare pentru analiza nevoilor viitoare de 

reabilitare; 

- modelarea hidraulică a reţelelor;  

- înregistrarea intervenţiilor şi reclamaţiilor;  

- dezvoltarea planurilor de reabilitare a reţelelor pe baza datelor colectate 

şi procesate;  

- dezvoltarea GIS şi a sistemelor de management al activelor pentru a 

sprijin procesul de luare a deciziilor;  

- dezvoltarea planurilor de management al apei uzate industriale pentru 

industriile din regiune.  

5. Colectarea datelor privind staţiile de epurare din regiune, 

realizarea de analize privind calitatea efluenţilor şi dezvoltarea de scheme astfel încât 

capacităţile de epurare sa îndeplinească condiţiile necesare pentru evacuare. 

6. Extinderea şi reabilitarea, acolo unde e necesar, a reţelelor de 

apă uzată existente, pentru realizarea obiectivelor privind racordarea.  
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7. Continuarea extinderii şi realizării de proiecte de apă uzată în 

mediul rural pentru realizarea ratelor de racordare necesare.  

8. Îndeplinirile obligaţiilor referitoare la aquis-lui de mediu 

agreate între România şi Uniunea Europeană prin Tratatul de Aderare care au vizat 

îmbunătăţirea calităţii apei potabile pentru conformarea cu standardele UE (98/83/EC), 

creşterea accesibilităţii şi a calităţii serviciilor de apă şi canalizare, creşterea ratei de 

branşare la staţiile de epurare a apei uzate, în scopul conformării la Directivă pentru 

Epurarea Apelor Uzate Orăşeneşti, conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii 

mediului înconjurător, protejarea sănătăţii umane; utilizarea prudentă şi raţională a 

resurselor naturale, promovarea măsurilor pentru protejarea mediului şi îmbunătăţirea 

calităţii apelor curgătoare.   

 

Politicile, programele şi proiectele iniţiate/continuate în anul 2016 

a) Situaţia lucrărilor de investiţii realizate în anul 2016 in 

municipiul Piteşti 

Lucrările de investiţii realizate în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 au fost 

în valoare totală de  123627084 lei, fără TVA, finanţate din următoarele surse:  

•  Surse proprii                                                          28083870 lei 

 din care: 

- investiţii din amortizare                                            2445573 lei; 

- investiţii din fond I.I.D. Tarif                                  10410538 lei; 

- investiţii din fond  I.I.D. subvenţie                          13274799 lei; 

- investiţii Contributie 6.5%                                         1948460 lei; 

- studii şi cercetări                                                               4500 lei; 

Investiţii aferente Proiect Fond Coeziune                                   95543214 lei 

(din executarea garanţiei de bună execuţie)   

        

b) Implementarea proiectelor cu finanţare externă 

• Proiectul Regional „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeţul Argeş” – Nr. CCI 2011 RO 161 PR 001 



 164 

Descrierea Proiectului  

 S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti, în calitate de Operator Regional, 

implementează începând cu data de 30.01.2012 proiectul regional „Extinderea şi 

reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş”, dată la care a fost 

semnat Contractul de Finanţare nr. 121731/2012, încheiat cu Ministerul Mediului şi 

Pădurilor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 

Sectorial Mediu. Proiectul a cuprins 4 contracte de servicii şi 11 contracte de lucrări, la 

care s-a adaugat un contract pentru servicii de audit financiar. Valoarea contratului la 

semnare a fost de 434.205.197 lei, fără TVA, şi avea următoarea structură de finanţare:                    

- Fond de Coeziune (74,78% FC): 324.736.033 lei, fără TVA; 

- Buget de Stat (11,44% BS): 49.665.510 lei, fără TVA; 

- contribuţia beneficiarilor din Bugete Locale (1,76% BL):  7.640.847 lei, 

fără TVA; 

-contribuţia prin împrumut a Operatorului Regional (12,01% OR): 

52.162.807 lei, fără TVA. 

 În data de 18.10.2013 a fost semnat Actul Adiţional nr. 2 la Contractul de 

finanţare nr. 121731, încheiat între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în 

calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu şi 

S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti, prin care a fost actualizată valoarea Contractului 

de finanţare la 427.094.037 lei, fără TVA. Co-finanţarea Proiectului este asigurată de 

S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti din împrumutul în euro de la Banca Europeană 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 11.790.000 euro, contractat pe o 

perioadă de 15 ani, prin Contractul nr. 43105/28/24.01.2014. Perioada de 

implementare a proiectului a fost de 54 de luni, respectiv până la data de 30.06.2016. 

 Având în vedere faptul că lucrările aferente proiectului nu au fost 

finalizate până la sfârşitul perioadei de implementare a Contractului de finanţare şi 

coroborat cu prevederile Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 

Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţiile de management eficient 

al resurselor, Obiectivul specific 3.2 - Creşterea nivelului de colectare şi epurare a 

apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a 
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populaţiei, Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Argeş” a fost împărţit în două faze de finanţare pentru a asigura continuarea 

investiţiilor aprobate în perioada 2007- 2013 prin POS Mediu. 

 În acest sens S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti în calitate de Operator 

Regional şi Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management 

pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, au semnat în data de 

20.12.2016 un nou Contract de finanţare, având ca obiect finanţarea proiectului 

„Fazarea proiectului extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Argeş”, în valoare de 126809573 lei, valabil până la data de 28.02.2019. 

Valoarea eligibilă a  investiţii fazate este de 105674644 lei fără TVA şi sunt cuprinse 

în 7 contracte de lucrări: CL1, CL5, CL6, CL7, CL8, CL9 şi CL10.  

 Proiectul cuprinde 11 localităţi grupate în 3 aglomerări: Aglomerarea 

Piteşti (localităţile Piteşti, Ştefăneşti, Albota, Bradu, Merişani, Bascov, Mărăcineni, 

Moşoaia), Aglomerarea Topoloveni (localitatea Topoloveni) şi Aglomerarea Costeşti-

Buzoeşti (localităţile Costeşti şi Buzoeşti). 

 Stadiul Proiectului  

 Contractele de servicii aferente fazei I a proiectului (CS1 „Aplicaţia la 

Fondul de Coeziune inclusiv documentele suport (Studiu de Fezabilitate, Studiul de 

impact de mediu, Analiza cost-beneficiu, Strategia nămolului, Descărcările industriale, 

Analiza instituţională)”, CS2 Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului în 

cadrul obiectivului de investiţii „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Argeş”, CS4 „Servicii de proiectare şi Asistenţă tehnică pentru 

Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelei de distribuţie şi reţelei de 

canalizare în aglomerarea Piteşti, LOT 1 (Piteşti, Ştefăneşti)”, Servicii de audit 

aferente proiectului ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Argeş”, Servicii de publicitate aferente proiectului „Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş” au fost finalizate în cursul anului 

2016. Pentru proiectul fazat sunt în curs de derulare /semnare următoarele contracte de 

servicii: 
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Contractul de servicii CS3 „Supervizarea lucrărilor pentru Proiectul 

Extindere şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arges” 

 Contractant: Asocierea EPTISA România (lider) şi Eptisa Servicios de 

Inginieria S.L. 

 Valoare contract: 16.282.152,00 lei, fără TVA (faza I).  

 Durata contractului: 45 luni. 

 Stadiu de realizare: în derulare. 

 În cadrul Contractului CS3 continuă activităţile de asistenţă tehnică pentru 

supervizarea lucrărilor din cadrul contractelor fazate şi aflate în derulare. Pentru faza a 

doua a proiectului, la data curentă sunt în derulare acţiuni specifice privind prelungirea 

contractului de supervizare CS3 prin întocmirea unui nou Act Adiţional. 

 Stadiul fizic actual al contractului este 98,97%. 

 Stadiul valoric al contractului este 90% (Beneficiarul a plătit către 

contractant suma de 14.653.807,20 lei, fără TVA). 

 Contractul de servicii  CS5 - Asistenţă tehnică: sunt în derulare acţiuni 

specifice privind întocmirea Caietului de sarcini în vederea atribuirii şi încheierii unui 

nou contract de servicii care să asigure asistenţa tehnică pentru contractul CL7 aflat în 

implementare. 

 Stadiu de realizare: Contract în curs de semnare cu finanţare din surse 

proprii. 

 Contractul de Servicii de audit aferente proiectului ”Fazarea 

proiectului extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Argeş”  

 Contractant: Societatea de contabilitate, expertiză şi consultanţă contabilă 

S.R.L. 

 Valoare contract: 105.000,00 lei, fără TVA (faza II).  

 Durata contractului: 21 luni. 

 Stadiu de realizare: în derulare. 
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 Stadiul fizic actual al contractului este 33,33%. Stadiul valoric al 

contractului este 33,33% (Până la data actuală Beneficiarul a plătit către contractant 

suma de 35.000,00 lei, fără TVA). 

 Din punct de vedere al contractelor de lucrări situaţia aferentă Proiectului 

„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş” este 

următoarea:    

 Contractul de lucrări CL1 – „Reabilitare, captare nouă şi staţii de 

tratare în judeţul Argeş” – contract fazat 

 Contractant: Asocierea formată din S.C. TMUCB S.A. - lider de asociere, 

S.C. AEG Tehnology S.R.L. şi S.C. Romproed S.A.  

 Durata contractului: 33 luni (21 luni execuţie şi 12 luni PND). 

 Valoare contractată – 25.223.494,10 lei, fără TVA; 

 Valoare lucrări executate în faza I a proiectului – 8.735.967,30 lei, fără 

TVA, din care 35.692.681 lei contribuţie Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli 

neeligibile;  

 Valoare lucrări fazate – 16.645.846,30 lei, fără TVA; până la data actuală 

s-a plătit către Contractor suma de 6.763.794,14 lei (din care 812.561,65 lei contribuţie 

Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli neeligibile);  

 Stadiu de realizare: în derulare. 

 Progresul financiar al contractului este 41,02%; 

 Progresul fizic al contractului este 64,58%. 

 Contractul de lucrări CL2 – „Extinderea tratării nămolului în staţia 

de epurare Piteşti" – contract nefazat 

 Contractant: Asocierea dintre S.C. Acciona Agua S.A. – lider de asociere 

şi S.C. PRO TC GRUP S.R.L. 

 Durata contractului: 30 luni (18 luni execuţie şi 12 luni PND). 

 Valoare contractată – 8.051.703,59 lei, fără TVA; 

 Valoare lucrări executate – 8.051.703,59 lei, fără TVA, din care 52.662,63 

lei contribuţie Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli neeligibile; 

 Stadiu de realizare: lucrări finalizate. 
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 Progresul financiar al contractului este 100%; 

 Contract finalizat. În data de 19.10.2016 a fost semnat Procesul verbal de 

recepţie finală nr. 9297/19.10.2016. 

Contractul de lucrări CL3 – „Reabilitarea şi extinderea staţiilor de 

epurare din judeţul Argeş" – contract nefazat 

Contractant: Asocierea dintre S.C. Adiss S.A. – lider de asociere, R HID 

Epito SRL şi S.C. Hidepito ZRT S.R.L. 

Durata contractului: 31 luni (19 luni execuţie şi 12 luni PND).  

Valoare contractată – 12.546.646,05 lei, fără TVA; 

Valoare lucrări executate – 12.546.646,05 lei, fără TVA, din care 

215.204,30 lei contribuţie Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli neeligibile;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stadiu de realizare: lucrări finalizate, în PND. 

Progresul financiar al contractului este 100%; 

Contract în Perioada de Notificare a Defectelor (12 luni), începând cu data 

de 05.05.2016. 

Contractul de lucrări CL4 - iniţial – „Reabilitarea şi extinderea 

conductei de aducţiune, reţelei de distribuţie şi reţelei de canalizare în 

aglomerarea Piteşti LOT 1, (Piteşti şi Ştefăneşti)” – contract nefazat 

SEAU Bradu 

SEAU Topoloveni 

SEAU Costeşti 
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Contractant: ALPINE BAU GmbH Austria. 

Durata contractului: 24 luni (12 luni execuţie şi 12 luni PND). 

Valoare contractată – 18.084.008,05 lei, fără TVA;  

Contract reziliat în data de 14.10.2013, din cauza intrării în insolvenţă a 

Antreprenorului ALPINE BAU GmbH Austria. Beneficiarul a plătit către Antreprenor 

suma de 1984120,56 lei, fără TVA, din care 297.516,10 lei contribuţie Operator 

Regional, inclusiv alte cheltuieli neeligibile).  

Contractul de lucrări CL4 - rest – „Reabilitarea şi extinderea 

conductelor de aducţiune, reţelei de distribuţie şi reţelei de canalizare în 

aglomerarea Piteşti LOT 1, (Piteşti şi Ştefăneşti)” – contract nefazat 

Contractant: S.C. Porr Construct S.R.L. 

Durata contractului: 23 luni (11 luni execuţie şi 12 luni PND) 

Valoare contractată – 10.700.565,63 lei, fără TVA; 

Valoare lucrări executate – 10.638.389,51 lei, fără TVA, din care 

20.348,67 lei contribuţie Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli neeligibile; 

Stadiu de realizare: lucrări finalizate, în PND. 

Progresul financiar al contractului este 100%, raportat la valoarea 

lucrărilor executate şi decontate constructorului; 

În prezent s-a demarat recepţia finală şi se estimează că va fi finalizată la 

sfârşitul lunii martie 2017. 

 Contractul de lucrări CL5 – „Reabilitarea şi extinderea conductelor 

de aducţiune, reţelei de distribuţie şi de canalizare în aglomerarea Piteşti, 

localităţile Piteşti (parţial) şi Mărăcineni” – contract fazat 

 Contractant: S.C. Ludwig Pfeiffer S.R.L.  

 Durata contractului: 27 luni (15 luni execuţie şi 12 luni PND)  

 Valoare contractată – 40.563.044,80 lei, fără TVA; 

 Valoare lucrări executate în faza I a proiectului – 30.447.392,66 lei,  fără 

TVA, din care 3.278.333,25 lei contribuţie Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli 

neeligibile;  

 Valoare lucrări fazate – 6.431.659,39 lei, fără TVA; până la data actuală s-
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a plătit către Contractor suma de 4.717.961,86 lei (din care 644981,86 lei contribuţie 

Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli neeligibile); 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadiu de realizare: lucrări finalizate, în PND. 

Progresul financiar al contractului este 100%, raportat la valoarea lucrărilor 

executate; 

Contract în Perioada de Notificare a Defectelor (12 luni), începând cu data 

de 27.07.2016. 

Contractul de lucrări CL6 – „Reabilitarea şi extinderea conductelor de 

aducţiune, reţelei de distribuţie şi de canalizare în aglomerarea Piteşti, localitatea 

Ştefăneşti” – parţial – contract fazat 

Contractant: S.C. Hidroconstrucţia S.A 

Durata contractului: 27 luni (15 luni execuţie şi 12 luni PND) 

Valoare contractată – 46.788.683,82 lei, fără TVA; 

Valoare lucrări executate în faza I a proiectului – 29.752.813,79 lei, fără 

TVA, din care 3.724.545,28 lei contribuţie Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli 

neeligibile şi corecţii financiare; 

Valoare lucrări fazate – 13.347.455,25 lei, fără TVA; până la data actuală s-

a plătit către Contractor suma de 9.442.651,75 lei (din care 1.464.312,84 lei contribuţie 

Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli neeligibile şi corecţii financiare); 

Stadiu de realizare: lucrări finalizate, în PND. 

Progresul financiar al contractului este 100%, raportat la valoarea lucrărilor 

DN73 – montare conducta apa 

Str. Visinului – Mărăcineni 
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executate; 

Contract în Perioada de Notificare a Defectelor (12 luni), începând cu data 

de 28.07.2016.  

Contractul de lucrări CL7 – „Reabilitarea şi extinderea conductelor de 

aducţiune, a reţelei de distribuţie şi de canalizare în aglomerarea Piteşti, 

localităţile Albota şi Moşoaia” – contract fazat 

Contractant: S.C. Ludwig Pfeiffer S.R.L. 

Durata contractului: 32 luni (20 luni execuţie şi 12 luni PND) 

Valoare contractată – 54.178.892,45 lei, fără TVA; 

Valoare lucrări executate în faza I a proiectului – 16.331.726,91 lei, fără 

TVA, din care 4719686,17 lei contribuţie Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli 

neeligibile; 

Valoare lucrări fazate – 34.993.647,75 lei, fără TVA; până la data actuală s-

a plătit către Contractor suma de 4.975.981,51 lei (din care 1.000.087,15 lei contribuţie 

Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli neeligibile); 

Stadiu de realizare: în derulare. 

Progresul financiar al contractului este 45,51%.  

Progresul fizic al contractului este 76,50%. 

Contractul de lucrări CL8 – „Reabilitarea şi extinderea conductelor de 

aducţiune, a reţelei de distribuţie şi de canalizare în aglomerarea Piteşti, 

localitatea Bradu” – contract fazat 

Contractant: S.C. Acvatot S.R.L. 

Durata contractului: 27,7 luni (15,7 luni execuţie şi 12 luni PND) 

Valoare contractată – 33.772.258,35 lei, fără TVA; 

Valoare lucrări executate în faza I a proiectului – 16.517.703,71 lei, fără 

TVA, din care 3433068,69 lei contribuţie Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli 

neeligibile; 

Valoare lucrări fazate – 15.601.852,75 lei, fără TVA; până la data actuală s-

a plătit către Contractor suma de 14.583.196,53 lei (din care 1.751.937,73 lei 

contribuţie Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli neeligibile); 



 172 

Stadiu de realizare: lucrări finalizate, în PND. 

Progresul financiar al contractului este 100%, raportat la valoarea lucrărilor 

executate; 

Contract în Perioada de Notificare a Defectelor (12 luni), începând cu data 

de 29.06.2016. 

Contractul de lucrări CL9 – „Reabilitarea şi extinderea conductelor de 

aducţiune, reţelei de distribuţie şi de canalizare în aglomerarea Piteşti, localităţile 

Merişani şi Bascov” – contract fazat  

Contractant: Asocierea dintre S.C. Porr Construct S.R.L, Porr Bau  

GmbH şi Teerag  Asdag Aktiengesellschaft 

Durata contractului: 32 luni (20 luni execuţie şi 12 luni PND) 

Valoare contractată – 32.418.388,31 lei, fără TVA;  

Valoare lucrări executate în faza I a proiectului – 22.989.489,32 lei, fără 

TVA, din care 8.625.949,79 lei contribuţie Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli 

neeligibile şi corecţii financiare; 

Valoare lucrări fazate – 6.797.666,12 lei, fără TVA; până la data actuală s-a 

plătit către Contractor suma de 2.273.265,63 lei (din care 798.946 lei contribuţie 

Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli neeligibile şi corecţii financiare); 

Stadiu de realizare: lucrări finalizate, în PND. 

Progresul financiar al contractului este 75,77% raportat la valoarea 

lucrărilor executate şi certificate la plată; 

Contract în Perioada de Notificare a Defectelor (12 luni), începând cu data 

de 19.12.2016. 

 Contractul de lucrări CL10 – „Reabilitarea şi extinderea conductelor 

de aducţiune, a reţelei de distribuţie şi de canalizare în aglomerarea Costeşti – 

Buzoeşti” – contract fazat 

 Contractant: S.C. Acciona Agua S.A. (lider de asociere) şi S.C. Promek 

Tools S.R.L. 

 Durata contractului: 27 luni (15 luni execuţie şi 12 luni PND)  

 Valoare contractată – 31.635.600,17 lei, fără TVA; 
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 Valoare lucrări executate în faza I a proiectului – 24.116.756,56 lei, fără 

TVA, din care 170.539,88 lei contribuţie Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli 

neeligibile; 

 Valoare lucrări fazate – 4.387.012,13 lei, fără TVA; până la data actuală s-

a plătit către Contractor suma de 2.995.899,54 lei (din care 359.909,40 lei contribuţie 

Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli neeligibile);  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadiu de realizare: lucrări finalizate, în PND. 

Progresul financiar al contractului este 100%, raportat la valoarea 

lucrărilor executate; 

Contract în Perioada de Notificare a Defectelor (12 luni), începând cu data 

de 26.04.2016. 

Contractul de lucrări CL11 – „Reabilitarea şi extinderea conductelor 

de aducţiune, a reţelei de distribuţie şi de canalizare în aglomerare Topoloveni”– 

contract nefazat  

Contractant: Asocierea dintre S.C. Acvatot S.R.L. (lider de asociere), S.C. 

Krantz Eurocenter S.R.L. şi S.C. Conarg S.R.L. 

Durata contractului: 29 luni (17 luni execuţie şi 12 luni PND) 

Valoare contractată – 29.822.431,58 lei, fără TVA; 

Canalizare Costesti 
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Valoare lucrări executate – 29.690.078,62 lei, fără TVA, din care 

4.049.632,88 lei contribuţie Operator Regional, inclusiv alte cheltuieli neeligibile; 

Stadiu de realizare: lucrări finalizate, în PND. 

Progresul financiar al contractului este 100%, raportat la valoarea 

lucrărilor executate; 

Contract în Perioada de Notificare a Defectelor (12 luni), începând cu data 

de 27.04.2016.   

Pentru sistemul de alimentare cu apă şi de colectare a apei uzate în faza 1 

a Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Argeş”, au fost realizate următoarele lucrări:  

- 2 foraje noi în Merişani;  

- 23,1 km conducte de aducţiune noi şi reabilitate din care 17,9 km în 

sistemul Pitesti, 0,2 km în sistemul Merisani, 0,4 km în Ştefăneşti, 2,5 km în sistemul 

Costeşti-Buzoeşti şi 2,1 km în Topoloveni;  

- 4 staţii noi de clorinare (o staţie de clorinare în sistemul de apă Piteşti, o 

staţie de clorinare în Merişani şi două staţii de clorinare în Ştefăneşti);  

- 7 rezervoare noi (2 unităţi în sistemul de apă Piteşti, 2 unităţi în 

Merişani, 2 unităţi în Ştefăneşti şi o unitate în Topoloveni);  

- 8 staţii noi de pompare apă potabilă (3 unităţi în sistemul de apă Piteşti, 

1 unitate în Merişani, 3 unităţi în Ştefăneşti şi o unitate în Topoloveni);  

- 50,3 km reţea distribuţie apă reabilitată;  

- 86,2 km reţea distribuţie apă nouă; 

- 2 sisteme noi SCADA în localităţile Merişani şi Ştefăneşti; 

- 197,1 km reţea canalizare nouă (Aglomerarea Piteşti 128,8 km, 

Aglomerarea Costeşti Buzoeşti 38,4 km şi Aglomerarea Topoloveni 29,9 km),  

- 4,4 km reţea canalizare reabilitată (Aglomerările Costeşti-Buzoeşti şi 

Topoloveni);  

- 61 unităţi Staţii de pompare apă uzată noi (44 unităţi în Aglomerarea 

Piteşti, 11 unităţi în Aglomerarea Costeşti-Buzoeşti şi 6 unităţi în Aglomerarea 

Topoloveni);  
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- extinderea/reabilitarea a 3 staţii de epurare a apei uzate (în localităţile 

Piteşti, Bradu şi Costeşti); 

- 1 staţie de epurare a apei uzate în Topoloveni. 

În cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi 

apă uzată în judeţul Argeş”, pentru sistemul de alimentare cu apă şi de colectare a apei 

uzate au fost fazate următoarele lucrări: 

- 16 foraje noi (3 foraje în Ştefăneşti, 8 foraje în Costeşti-Buzoeşti şi 5 

foraje în Topoloveni); 

- 2 foraje reabilitate în Ştefăneşti;  

- 12,4 km conducte de aducţiune noi şi reabilitate în sistemul Piteşti;  

- reabilitarea unei staţii de tratare apă potabilă în sistemul Piteşti 

(Budeasa); 

- construirea a două staţii de tratare noi în Topoloveni şi Costeşti; 

- realizarea unui rezervor nou de înmagazianre a apei în sistemul Piteşti; 

- execuţia a 3 staţii noi de pompare apă potabilă în sistemul Piteşti;  

- reabilitarea reţelei de distribuţie a apei pe o lungime de 27,3 km; 

- extinderea reţelei de distribuţie a apei cu 17,4 km în sistemele Piteşti şi 

Ştefăneşti; 

- realizarea a 8 sisteme SCADA aferente localităţilor Piteşti, Ştefăneşti, 

Bascov, Mărăcineni, Bradu, Albota, Costeşti-Buzoeşti şi Moşoaia; 

- extiderea reţelei de canalizare cu 62,7 km (aglomerările Piteşti şi 

Costeşti-Buzoeşti); 

- execuţia a 52 Staţii de pompare a apei uzate noi (în aglomerarea Piteşti şi 

Costeşti-Buzoeşti); 

- reabilitarea a 2 Staţii de pompare apă uzată (aglomerarea Piteşti). 

La data prezentului raport mai sunt în execuţie 2 contracte de lucrări CL1 

– „Reabilitare, captare nouă şi staţii de tratare în judeţul Argeş” şi CL7 – „Reabilitarea 

şi extinderea conductelor de aducţiune, a reţelei de distribuţie şi de canalizare în 

aglomerarea Piteşti, localităţile Albota şi Moşoaia”. 
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• „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

şi apă uzată în judeţul Argeş, în perioada 2014-2020” Cod SMIS 2014+: 105621 

Descrierea Proiectului 

S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti, în calitate de Operator Regional, a 

pregătit un nou proiect prin care să se completeze investiţiile la nivelul judeţului în 

domeniul alimentării cu apă, canalizare şi epurare, proiect finanţat din Programul 

Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. 

În aria proiectului vor fi cuprinse localităţile Piteşti, Costeşti, Ştefaneşti, 

Topoloveni, Albota, Bascov, Bradu, Buzoeşti, Căteasca, Mărăcineni, Moşoaia, Poiana 

Lacului şi Stolnici, iar valoarea totală a investiţiilor directe cuprinse în cadrul Listei 

investiţiilor prioritare este de 103.739.990 euro. 

Acţiunile desfăşurate de către S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti, în 

cadrul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Argeş, în perioada 2014-2020” au fost concretizate în: 

• Semnarea Contractului de servicii pentru „Asistenţă Tehnică 

pentru Pregătirea Aplicației de Finanțare şi a Documentațiilor de Atribuire pentru 

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si Apă Uzată din Județul 

Argeș, în perioada 2014-2020”, contract ce are drept  obiectiv general elaborarea 

documentaţiilor necesare în vederea obţinerii finanţării proiectului de investiţii din 

fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, iar ca obiective 

specifice: 

- Realizarea Studiilor de teren şi alte studii de specialitate la 

faza de SF (studii geotehnice, studii hidrogeologice/hidrologice, studii topografice, 

studii de infiltraţii şi inspecţii CCTV, studii de inundabilitate, studii de tratabilitate, 

studii privind calitatea apei potabile, studii privind balanţa apei, studii privind calitatea 

apei uzate, expertize tehnologice şi expertize structuri şi fundaţii); analiza de risc; 

- Pregătirea aplicaţiei de finanţare inclusiv a documentelor 

suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, Evaluarea impactului asupra 

mediului, etc.); organizarea a cel puţin două seminarii de prezentare a Studiului de 

Fezabilitate şi a Documentaţiilor de Atribuire; 
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- Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării 

fezabilităţii proiectului propus (tehnică, economică, financiară, mediu, etc.); 

- Realizarea documentaţiilor de atribuire pentru contractele de 

lucrări (FIDIC roşu/galben), servicii şi furnizare, rezultate din planul de achiziţii care 

trebuie sa fie parte a studiului de fezabilitate. 

• Semnarea Contractului de finanţare pentru Proiectul „Sprijin 

pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru 

Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş 

în perioada 2014 – 2020” – Cod SMIS 2014+: 105621, între Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de 

Management pentru POIM şi S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti, în calitate de 

Beneficiar al finanţării, valoarea totală a finanţării fiind de 13.687.421 lei. 

Acţiuni viitoare 

La nivelul ariei proiectului, se estimează sa fie obţinute următoarele 

rezultate (lista investiţiilor urmează să fie revizuită în etapa de elaborare a Studiului de 

Fezabilitate): 

- execuţia a 18 foraje noi de mare adâncime;  

- continuarea modernizării Staţiei de tratare a apei Budeasa; 

- extinderea conectării la serviciile de alimentare cu apă potabilă prin 

realizarea a 30 km de aducţiuni noi de apă şi reabilitarea a 12 km de aducţiuni 

existente;  

- extinderea reţelelor de distribuţie a apei cu 46 km şi reabilitarea a 25 km 

reţele de distribuţie existente; 

- execuţia a 13 rezervoare noi de înmagazinare şi modernizarea a 9 

rezervoare existente; 

- execuţia a 3 staţii de pompare a apei potabile;  

- extinderea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate urbane prin 

realizarea a 211 km de reţele noi de canalizare şi reabilitarea a 40 km de reţele de 

canalizare existente; 
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- conformarea privind epurarea corespunzătoare a apelor uzate urbane din 

aglomerările cuprinse între 2.000 - 10.000 locuitori echivalenţi (din aria de deservire a 

OR), în acest scop fiind prevăzute următorele lucrări: construcţia a 3 noi staţii de 

epurare, extinderea capacităţii de epurare pentru 1 staţie existentă, modernizarea a 3 

staţii de epurare existente, construcţia a 63 staţii de pompare apă uzată, reabilitarea a 

10 staţii de pompare apă uzată, facilităţi nămol (pentru SEAU 

Piteşti/Topoloveni/Costeşti măsurile propuse au în vedere valorificarea energetică a 

nămolului rezultat în scopul reducerii consumului energetic specific aferente 

proceselor de epurare a apelor uzate). 

 

c) Sistemul de Management Integrat 

In cadrul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. a fost implementat ,,Sistemul de 

management integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională” care este 

eficace şi conform cu cerinţele standardelor de referinţă SR EN ISO 9001:2008, SR 

EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008.   Certificarea a fost confirmată prin 

emiterea următoarelor certificate:  

• Certificat Nr. 088/C/12.07.2008, reînnoit în 09.08.2014, prin 

care Organismul de Certificare Sisteme ,,MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU 

CALITATE (MRC–OCS)”, în urma auditului efectuat, certifică faptul că organizaţia 

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti a implementat şi menţine un Sistem de 

Management al Calităţii care îndeplineşte cerinţele standardului SR EN ISO 

9001:2008  pentru următoarele domenii de activitate: serviciul public de alimentare cu 

apă; serviciul public de canalizare – epurare; 

• Certificat Nr. 029/M/12.07.2008, reînnoit in 09.08.2014, prin 

care Organismul de Certificare Sisteme ,,MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU 

CALITATE (MRC–OCS)”, în urma auditului efectuat, certifică faptul că organizaţia 

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti a implementat şi menţine un Sistem de 

Management de Mediu care îndeplineşte cerintele standardului SR EN ISO 

14001:2005 pentru următoarele domenii de activitate: serviciul public de alimentare cu 

apă ; serviciul public de canalizare – epurare; 
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• Certificat Nr. 017/HS/12.07.2008, reînnoit in 09.08.2014, 

prin care Organismul de Certificare Sisteme ,,MIŞCAREA ROMÂNĂ PENTRU 

CALITATE (MRC–OCS)”, în urma auditului efectuat, certifică faptul că organizaţia 

S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti a implementat şi menţine un Sistem de 

Management al Sănătaţii şi Securităţii Ocupaţionale care îndeplineşte cerinţele 

standardului SR OHSAS 18001:2008 pentru următoarele domenii de activitate: 

serviciul public de alimentare cu apă; serviciul public de canalizare – epurare. 

Operatorul are ambele laboratoare (Laborator Uzina de Apă şi Laborator 

Ape Uzate) acreditate de către Asociaţia de Acreditare din România – RENAR.  

Acreditarea a fost confirmată prin Certificatul de acreditare nr. LI 133, emis de 

Asociaţia de Acreditare din Romania – RENAR- pentru Serviciul Laboratoare, care 

îndeplineste cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005. 

Serviciul Laboratoare deţine de asemenea Certificat de Înregistrare nr.1, 

în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile, pentru 

Laborator Uzina de Apă, S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, emis de Ministerul 

Sanătăţii. 

 

d) Alte acţiuni desfăşurate în conformitate cu prevederile 

Planului de Management depus de directorii S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti 

• Intocmirea şi monitorizarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli pe anul 2016 

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al societăţii pentru anul 2016 a fost 

intocmit astfel încât să corespundă nevoilor societăţii şi să permită atât funcţionarea 

eficientă a acesteia cât şi implementarea Programului de Investiţii propus. 

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016 a fost avizat de 

Consiliul de Administraţie al S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti prin Decizia nr. 

1/06.01.2016 şi aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor prin Hotărârea nr. 

4/21.01.2016.  

Pe parcursul anului 2016 au fost realizate mai multe rectificări ale 

Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, care au fost avizate prin Deciziile Consiliului de 
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Administraţie nr. 122/09.05.2016 şi 259/31.10.2016 şi aprobate prin Hotărârile 

Adunării Generale a Acţionarilor nr. 11/25.05.2016 şi 23/10.11.2016. 

• Actualizarea documentelor interne ca urmare a 

modificărilor intervenite în organizarea societăţii 

Au fost actualizate documentele interne ale societăţii şi au fost publicate 

în format electronic prin intranet (http://top.apa-canal2000.ro/): 

- Contractul Colectiv de Muncă; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii; 

- Codul de conduită Etică; 

- Lista informaţiilor interne profesionale; 

- Matricea înregistrărilor SMI; 

- Planul de implicare a părţilor interesate; 

- Procedurile generale, specifice, de sistem şi operaţionale.  

- Actul constitutiv al societăţii; 

- Lista informaţiilor de interes public la nivelul S.C. APA 

CANAL 2000 S.A. Piteşti. 

• Imbunatăţirea relaţiilor dintre consumator şi societate 

prin asigurarea accesului în timp real la informaţiile necesare şi utile; 

Pe site-ul societăţii sunt postate toate informaţiile referitoare la calitatea 

apei, la transparenţa decizională în ceea ce priveşte managementul societăţii (Adunarea 

Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie, directori), precum şi autorizaţiile 

de gospodărire a apelor, de mediu şi sanitare de funcţionare emise de autorităţile 

competente în materie. 

• Activitatea de relaţii instituţionale 

- elaborarea şi transmiterea raportărilor, informărilor şi 

chestionarelor solicitate de A.N.R.S.C., Asociaţia Română a Apei, Direcţia Judeţeană 

de Statistică Argeş, Institutul pentru Politici Publice Bucureşti, Primăria Municipiului 

Piteşti şi A. N. “Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea etc.; 

- transmiterea la Primăria Municipiului Piteşti a „Situaţiei 

privind modul de soluţionare a sarcinilor trasate în şedinţele operative“, a  „Informării 

http://top.apa-canal2000.ro/


 181 

privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului 

Piteşti“ şi a „Raportului progreselor făcute în implementarea strategiei şi a 

programelor de investiţii aferente, pentru serviciul comunitar de alimentare cu apă şi 

de canalizare prestat/furnizat“; 

- elaborarea şi transmiterea la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Argeş (ADIA) a Raportului Operatorului Regional S.C. APA CANAL 

2000 S.A. Piteşti pentru anul 2015, în conformitate cu prevederile Contractului de 

delegare nr. 1/26.03.2010. 

• Activitatea de relaţii publice 

În cadrul Serviciului Relaţii Clienţi, în anul 2016 s-au realizat 

următoarele: 

- înregistrarea şi urmărirea documentelor în programul 

informatic (25.470 intrări, 11.586 ieşiri, 1.301  proiecte primite, 669 avize eliberate, 

1.864 situaţii de plată); 

- organizarea audienţelor; 

- participarea la audienţele organizate în cadrul Primăriei 

Municipiului Piteşti, preluarea  problemelor şi monitorizarea acestora, astfel încât 

acestea să fie soluţionate în timp util; 

- menţinerea legăturii cu reprezentanţii mass-media locale, 

redactarea şi transmiterea comunicatelor de presă şi a altor materiale de presă cu 

privire la diferite aspecte din activitatea societăţii către mass-media locală şi centrală 

(Bursa, Ziarul Financiar, Jurnalul Naţional); 

- întocmirea şi transmiterea materialelor  pentru publicaţiile 

lunare „Ghidul locatarului“  şi „Informaţia piteştenilor“.  

e) Acţiuni organizate în cadrul Programului Educaţional 

Piky 

• Ziua Mondială a Apei – 22 martie 2016 

În anul 2016, Ziua Mondială a Apei a avut tema „Apa şi locurile de 

muncă“, care a pus accent pe influenţa pe care apa o are asupra oamenilor în 

desfăşurarea muncii lor,  arătând cum cantitatea şi calitatea insuficientă a apei poate 



 182 

schimba vieţile şi mijloacele de trai ale lucrătorilor şi chiar transforma societăţi şi 

economii.  

S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti a sărbătorit Ziua Mondială a Apei 

prin organizarea concursului de fotografie „Apa, univers într-o picătură“ şi prin 

deschiderea porţilor Uzinei de Apă Budeasa şi Staţiei de Epurare Piteşti. Astfel, în 

perioada 22 - 24 martie 2016, elevii au aflat informaţii despre procesele de potabilizare 

şi de epurare a apei, conştientizând tot mai mult rolul şi importanţa apei, protejarea 

mediului înconjurător, respectul pentru natură, precum şi importanţa muncii realizate 

în aceste locaţii. În total, ne-au vizitat  203 de elevi şi 11 cadre didactice de la unităţi 

de învăţământ din judeţul Argeş. 

Concursul de desene „Apa, univers într-o fotografie!“ s-a desfăşurat în 

perioada 16 februarie – 22 martie 2016, la această acţiune participând 425 de elevi din 

clasele I - XII de la 34 de unităţi de învăţământ din 16 localităţi argeşene. Premierea 

celor 46 de elevi câştigători a avut loc în data de 22 martie 2016 la Muzeul Judeţean 

Argeş, eveniment la care au participat elevi şi profesori, reprezentanţi ai autorităţilor 

locale, instituţiilor de cultură şi instituţiilor implicate în protecţia mediului (Primăria 

Municipiului Piteşti, Consiliul Judeţean Argeş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, 

Muzeul Judeţean Argeş, Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş) şi mass-media 

locală. 

• Programul educaţional „Şcoala altfel“  

Societatea S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti a venit în întâmpinarea 

instituţiilor de învăţământ care derulează programul educaţional „Şcoala altfel - Să ştii 

mai multe, să fii mai bun!“, prin deschiderea porţilor Uzinei de Apă Budeasa şi Staţiei 

de Epurare Piteşti. 

Astfel, în perioadele 18 – 22 aprilie 2016 şi 21 – 25 noiembrie 2016, au 

trecut pragul celor două obiective strategice ale societăţii 429 elevi şi 25 cadre 

didactice. 

• Ziua lui Piky - 3 iunie 2016 

În anul 2016 s-au împlinit 13 ani de când societatea Apă Canal 2000 S.A. 

derulează Programul Educaţional Piky, în data de 3 iunie fiind Ziua lui Piky, mascota 
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societăţii, marcă înregistrată la OSIM. Piky este un personaj simpatic, vesel şi pus pe 

fapte bune, având forma unei picături de apă, şi reprezintă interfaţa programului 

educaţional. 

Cu această ocazie au fost organizate două acţiuni. Astfel, în data de 3 iunie 

2016 s-a desfăşurat evenimentul „Piky susţine o reţea de viaţă pentru viitor!“, 

organizat în cadrul programului educaţional şi a strategiei de promovare a proiectului 

„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş“, invitaţi 

fiind profesori de la şcolile implicate în program, reprezentanţi ai instituţiilor 

colaboratoare şi ai mass-media. 

A doua acţiune a însemnat deschiderea, din nou, a porţilor Uzinei de Apă 

Budeasa şi Staţiei de Epurare Piteşti, prilej cu care 208 elevi şi 14 profesori au vizitat 

cele două obiective strategice în perioada 1 - 3 iunie 2016. 

• Ziua Internaţională de Monitorizare a Apei 

Ziua Internaţională de Monitorizare a Apei este un eveniment global de 

educaţie menit să stimuleze organizarea şi implicarea publică în acţiunea de protejare a 

resurselor de apă ale planetei. În cadrul acestuia a rezultat World Water Monitoring 

Challenge, un program educaţional internaţional care încurajează oamenii de 

pretutindeni să testeze calitatea apelor prin efectuarea de monitorizări de bază ale 

acestora.  

S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti s-a implicat din anul 2004 în 

desfăşurarea acestui program la nivel local, în acest sens colaborând cu mai multe şcoli 

din judeţul Argeş. 

Pentru continuarea activităţilor desfăşurate în cadrul evenimentului Ziua 

Internaţională de Monitorizare a Apei, societatea Apă Canal 2000 a achiziţionat 50 de 

kituri, care în mare parte au fost oferite unităţilor de învăţământ colaboratoare astfel 

elevii putând efectua analize ale apei sub supravegherea cadrelor didactice.  
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 III. Transparenţă instituţională 

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti 

          

           Anexa nr. 1 

 

 

 

 

   

INDICATORI 
Nr. 

rd. 

Realizat an 

precedent 

(2015) 

lei 

Aprobat an 

curent  (2016) 

conform HAGA 

nr. 23/ 

10.11.2016 

lei 

Realizat/ 

Preliminat  

an curent 

(2016) 

lei 

% 

0 1 2 3 3a 4 5 6=5/4 

I.     VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 81,057,574 83,404,136 83,460,835 100.07% 

  

1   Venituri totale din exploatare, din care: 2 77,403,523 78,565,663 78,998,745 100.55% 

    a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3 433 13,400 12,988 96.93% 

    b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 4 0 13,400 12,988 96.93% 

2   Venituri financiare 5 3,654,051 4,838,473 4,462,090 92.22% 

3   Venituri extraordinare 6 0 0 0 0.00% 

II     CHELTUIELI TOTALE  (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 62,510,807 70,585,475 67,986,356 96.32% 

  

1   Cheltuieli de exploatare, din care: 8 58,327,360 63,084,177 61,617,002 97.67% 

  

A. 

cheltuieli cu bunuri si servicii (cheltuieli privind 

stocurile: materii prime, materiale, obiecte de inventar, 

energie si apa; cheltuieli privind serviciile executate de 

terti: reparatii, chirii, asigurari, comisioane, consultanta 

pentru achizitii, protocol, reclama si publicitate, 

sponsorizare, transport, diurna, cheltuieli postale si taxe 

de telecomunicatii, servicii bancare, alte cheltuieli cu 

serviciile executate de terti)   

9 20,881,598 22,346,374 20,465,800 91.58% 

B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 8,935,121 9,222,725 9,174,462 99.48% 

C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 21,782,937 24,788,672 24,766,066 99.91% 

  C0 
Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14), din 

care: 
12 17,154,020 19,615,898 19,598,033 99.91% 

  C1 
ch. cu salariile (personal incadrat cu contract de 

munca) 
13 16,923,707 19,305,898 19,299,398 99.97% 

  C2 bonusuri 14 230,313 310,000 298,635 96.33% 

  C3 alte cheltuieli  cu personalul , din care: 15 18,922 0 0 0.00% 
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cheltuieli cu plati compensatorii aferente 

disponibilizarilor de personal 
16 0 0 0 0.00% 

    salarii castigate ca urmare hotarare judecatoreasca 16' 18,922 0 0 0.00% 

  C4 

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor 

organe de conducere si control, comisii si comitete 

(directori si membri Consiliu de Administratie) 

17 571,714 567,327 558,502 98.44% 

  C5 
cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 

fondurile speciale şi alte obligaţii legale 
18 4,038,281 4,605,447 4,609,531 100.09% 

D. 

alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu majorari si 

penalitati, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu 

constituirea de provizioane/ ajustari) 

19 6,727,704 6,726,406 7,210,674 107.20% 

2   Cheltuieli financiare 20 4,183,447 7,501,298 6,369,354 84.91% 

3   Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0 0.00% 

III     REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 18,546,767 12,818,661 15,474,479 120.72% 

        - cheltuieli nedeductibile 23' 3,554,586 4,605,679 5,647,588 122.62% 

IV     IMPOZIT PE PROFIT 23 3,439,071 2,475,969 3,022,416 122.07% 

V     
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 
24 15,107,696 10,342,692 12,452,063 120.39% 

  

1   Rezerve legale 25 265,250 5,000 6,172 123.44% 

2   
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de 

lege 
26 0 0 0 0.00% 

3   Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 0 0 0 0.00% 

4   

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 

proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi 

pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor 

de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri 

aferente acestor împrumuturi 

28 0 0 0 0.00% 

5   Alte repartizări prevăzute de lege 29 0 0 0 0.00% 

6   
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 

25, 26, 27, 28, 29 
30 14,842,446 10,337,692 12,445,891 120.39% 

7   

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din 

profitul net,  dar nu mai mult de nivelul unui salariu de 

bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 

economic în exerciţiul  financiar de referinţă  

31 0 0 0 0.00% 
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8   

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în 

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 

actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale 

şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din 

care:  

32 0 0 0 0.00% 

  a)    -  dividende cuvenite bugetului de stat  33 0 0 0 0.00% 

  b)    - dividende cuvenite bugetului local 33a 0 0 0 0.00% 

  c)    -  dividende cuvenite altor acţionari 34 0 0 0 0.00% 

8'   
Acoperirea rezultatului nefavorabil provenit din 

corectarea erorilor 
34' 740,950 1,000,000 312,144 31.21% 

9   

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - 

Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă 

proprie de finanţare 

35 14,101,496 9,337,692 12,133,747 129.94% 

VI     VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 746,210 0 0 0.00% 

VII     
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 

EUROPENE, din care 
37 746,210 0 0 0.00% 

    a)  cheltuieli materiale 38 0 0 0 0.00% 

    b) cheltuieli cu salariile 39 746,210 0 0 0.00% 

    c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0 0 0 0.00% 

    d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0 0.00% 

    e) alte cheltuieli 42 0 0 0 0.00% 

VIII     SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 32,484,781 52,591,680 52,767,889 100.34% 

  1   Alocaţii de la buget  44 0 0 0 0.00% 

      
 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii 

anteriori 
45 0 0 0 0.00% 

IX     
CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII (activitate de 

exploatare) 
46 19,042,317 37,524,811 28,540,420 76.06% 

      SURSE DE FINANŢARE PROIECT FC din care:   4,244,806 50,899,724 50,923,470 100.05% 

      Imprumut BERD pentru cofinantarea proiectului FC   470,774 45,718,514 45,718,514 100.00% 

      Alte surse cofinantare proiect FC   3,661,209 4,707,711 4,731,457 100.50% 

      
Alte surse cofinantare proiect FC rezultate din executare 

de garantie de buna executie 
  112,822 473,499 473,499 100.00% 

      
Actiuni efectuate din imprumutul BERD si alte surse de 

finantare aferente proiect FC 
  4,244,806 50,899,724 41,415,438 81.37% 
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X     DATE DE FUNDAMENTARE 47         

  

1   Nr. de personal prognozat la finele anului, din care: 48 548 635 627 98.74% 

      - personal incadrat cu contract de munca 48' 544 632 624 98.73% 

      - personal incadrat cu contract de mandat 48" 4 3 3 100.00% 

2   Nr.mediu de salariaţi total, din care: 49 545 579 578 99.83% 

      - personal incadrat cu contract de munca 49' 541 576 575 99.83% 

      - personal incadrat cu contract de mandat 49" 4 3 3 100.00% 

3   

Câştigul mediu lunar pe salariat încadrat cu contact de 

muncă (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de 

natură salarială  (Anexa nr. 2 Rd. 155) 

50 2,622 2,796 2,796 100.00% 

4   

Câştigul mediu lunar pe salariat (încadrat cu contact de 

muncă) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile 

(lei/persoană)  (Rd.13/Rd.49')/12 

51 2,607 2,796 2,796 100.00% 

5   
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 
52 142,025 135,751 136,676 100.68% 

6   
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 

mediu (cantitate produse finite/ persoană) 
53 35,375 33,693 33,500 99.43% 

7   Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) 54 771 846 815 96.34% 

8   Plăţi restante 55 187,246 140,000 139,346 99.53% 

9   
Creanţe restante total (neafectate de provizioanele 

constituite), din care: 
56 8,012,883 7,600,000 5,715,223 75.20% 

       creanţe restante comerciale   6,655,155 6,100,000 4,412,088 72.33% 

       alte creanţe restante   1,357,728 1,500,000 1,303,135 86.88% 

. 
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Anexa nr.4a – Programul de investitii, dotări şi sursele de finanţare – Activitatea de exploatare, realizat la 

data 31.12.2016 

    INDICATORI 

Data 

finalizarii 

investitiei 

An precedent (2015) An curent (2016) 

Aprobat Realizat 

Aprobat an 

curent conf. 

HAGA 

23/10.11.2016 

Realizat 

31.12.2016 

0 1 2 3 4 5 6 7 

        Lei Lei Lei Lei 

I   
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, 

din care: 
  30,171,597 32,484,781 52,591,680 52,767,889 

  1 Surse proprii, din care:   4,108,800 4,086,565 4,315,200 4,124,810 

    a) - amortizare   4,108,800 4,086,565 4,315,200 4,124,810 

    b) - profit           

  2 Alocatii de la buget            

  3 Credite bancare, din care:           

    a) - interne           

    b) - externe           

  4 Alte surse, din care:   26,062,797 28,398,216 48,276,480 48,643,079 

    Majorare Capital Municipiul Pitesti   1,080,755 1,080,255 0 0 

    Contributie 6.5%   4,512,522 5,943,476 5,943,092 5,989,872 

    IID Tarif   4,253,760 4,240,630 19,187,548 18,994,550 

    Studii si cercetari   126,320 126,112 136,880 128,138 

    IID Subventie- sursa proprie   16,089,440 17,007,742 23,008,960 23,460,519 

                

II   CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:   28,135,777 19,042,317 37,524,811 28,540,420 

  1 Investitii in curs, din care:   4,767,988 3,023,071 3,098,067 2,428,615 

    
a) pentru bunurile proprietatea privata a 

operatorului economic: 
  0 0     

    
b) pentru bunurile de natura domeniului public al 

statului sau al unitatii administrativ teritoriale: 
  4,767,988 3,023,071 3,098,067 2,428,615 

    
Inlocuire canalizare menajera aferenta Bl. A36-

A41,Cartier Gavana II,Mun. Pitesti 
2016 150,000 132,469 1,215 1,215 

    
Inlocuire conducta apa OL 100 mm, str. Morii, intre 

nr. 1 si 15, mun. Pitesti 
2016 60,000 57,378 82 82 

    

Inlocuire conducta apa Dn125mm intre statia de 

pompare din Str Alunului si Bl F1,cartier Gavana 

II,Mun. Pitesti 

2016 10,000 17 170,000 156,241 

    
Deviere  canalizare menajera Str Calea 

Campulung,Mun. Pitesti 
2016 105,082 2,407 104,675 3,307 

    
Modernizare colector pluvial Str Ion 

Minulescu,Cartier Gavana, Mun. Pitesti 
2016 440,000 401,034 2,476 2,476 

    

Reabilitare retea canalizare menajera si inlocuire 

conducta alimentare apa Str. Aleea Scolii 

Normale,Mun. Pitesti 

2016 320,000 183,451 160,931 160,931 
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Extindere retea alimentare cu apa Str Gioroc,Com. 

Albota 
2016 51,000 8,939 26,034 26,034 

    
Extindere  canalizare menajera Str Rotaresti 

Foraj,Com. Bascov 
2016 75,000 173 35,000 32,075 

    
Executie bransament apa Targul Saptamanal si 

dezafectare conducta veche,Mun. Pitesti 
2016 8,300 214 0 0 

    
Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente Str 

Transilvaniei,Cartier Banat,Mun Pitesti 
2016 6,000 36,261 51,108 51,108 

    
Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente Str 

Dealurilor,Cartier Traian,Mun Pitesti 
2016 10,000 6,935 91,746 91,746 

    

Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente 

Bl.D15,D16,Piata Traian, Cartier Exercitiu,Mun. 

Pitesti 

2016 11,000 371 1,016 1,016 

    
Inlocuire canalizare menajera Bl. M2-M3,Tache 

Ionescu,Mun. Pitesti 
2016 35,000 2,539 132,000 37,338 

    
Inlocuire canalizare menajera Gradinita 6,Cartier 

Trivale,Mun. Pitesti 
2016 42,000 1,411 32,439 32,439 

    
Inlocuire conducta apa intersectie Str Lanariei-B-

dul Petrochimistilor,Mun. Pitesti 
2016 150,000 12 400,000 323,133 

    
Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente Str 

Doamna Stanca,Mun. Pitesti 
2016 5,000 761 194,134 194,084 

    

Reabilitare sala filtre (reparatii grinzi,tencuieli 

interioare,zugraveli interioare,repartii terasa) Uzina 

de apa Budeasa 

2016 40,000 12,500 491,028 491,028 

    Inlocuire bransamente colmatate   117,000 81,899 150,000 53,889 

    
Preluare statie de epurare Bradu (expertiza si 

achizitie echipamente /lucrari) 
2016 27,000 26,849 0 0 

    
Conectari la reteaua noua distributie apa Tarlaua 22, 

Calea Campulung (CL4) - Pitesti 
2016 46,920 298 46,622 7,795 

    SPAU si refulare str.Viilor (Targului)  Costesti 2016 210,000 5,704 191,933 191,933 

    Extindere canalizare str. Berzei Costesti 2016 40,000 225 18,833 18,833 

    
Extindere retele apa si canalizare la limita localitatii 

Topoloveni 
2016 357 973 75,000 73,374 

    
Str. Fundatura Micsunele canalizare gravitationala 

150m Bascov 
2016 60,000 690 57,000 54,421 

    

Conectari bransamente existente la retelele 

reabilitate in cadrul Proiectului Fond Coeziune in 

localitatea Bradu 

2016 533,120 108,031 533,120 312,442 

    

Conectari bransamente existente la retelele 

reabilitate in cadrul Proiectului Fond Coeziune in 

localitatea Albota 

2016 4,057 4,057 20,000 0 

    
Retea canalizare menajera str. Stejarului si str. 

Dafinului Stefanesti 
2016 280,058 135,842 111,675 111,675 

    
Alimentare cu apa Sat Cotmeana si Falfani,Com. 

Stolnici (verificare tehnica a proiectului) 
2015 979 979   0 
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Reabilitare cladire-Statie intermediara veche Tg.din 

Vale (a inlocuit lucrarea: Executie traseu de gaze la 

echipamentul de Absortie Atomica,Laborator Apa 

Uzata) 

2015 18,977 18,977     

    
Canalizare menajera Bl. C18,C19 cartier Banat 

(verificare tehnica a proiectului) 
2015 140 140     

    

Canalizare menajera si statie pompare Str. Mihai 

Lungeanu,Mun. Pitesti (str.M.Mihaileanu,Florian 

Becescu-Trivale) 

2015 3,385 3,384     

    

Canalizare menajera Bl. Bl. 29-30,Calea 

Bucuresti,Mun. Pitesti (verificare tehnica a 

proiectului si taxa regularizare autorizatie) 

2015 1,026 1,026     

    

Inlocuire conducta OL ,Dn100mm de la subsolul 

blocului M6,Str. 1 Decembrie 1918,Asociatia de 

Proprietari Luminita,Mun. Pitesti 

2015 26,289 26,289     

    
Reabilitare canalizare menajera Bl. B19-

A25,Cartier Gavana,.Mun. Pitesti 
2015 4,814 4,814     

    
Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente Bl. 

D12,Str. Alunului,Cartier Gavana II,Mun. Pitesti 
2015 70,070 68,072     

    

Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente 

intre Bl. M3 si Spitalul Judetean, Cartier Gavana 

III,Mun. Pitesti 

2015 65,891 65,891     

    

Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente 

Str. Smeurei de la intersectia Teilor pana la 

ASIROM,Mun. Pitesti (PVR 768/17.03.2015) 

2015 264 264     

    

Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente Str 

Mircea Voda si Str Darzului ( de la IRTA-Spitalul 

Sf. Nicolae),Cartier Craiovei , Mun. Pitesti (PVR 

791/23.03.2015) 

2015 832 832     

    

Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente Bl. 

B23,B24,B24A, Cartier Prundu,Mun. Pitesti (PVR 

796/02.04.2015) 

2015 355 355     

    

Inlocuire conducta alimentare cu apa si 

bransamentele aferente PT 904,Bl. E3,E4A,Str 

Alunului,Cartier Gavana II,Mun. Pitesti 

2015 103,906 103,906     

    

Inlocuire conducta distributie Str Intrarea Doaga de 

la Bl. PS7 pana la intrarea Doaga si bransamentele 

aferente,Mun. Pitesti 

2015 12,592 12,592     

    
Inlocuire conducta apa PT 1005, cartier 

Prundu,Mun. Pitesti 
2015 27,924 27,924     

    
Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente 

Str. Fratii Golesti, Bl. S8,S10,S4,Mun. Pitesti 
2015 2,881 2,881     

    

Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente 

Str. Fratii Golesti,Bl. S6,S7,S7A,S7B,Mun. Pitesti 

(PVR 799/02.04.2015) 

2015 1,315 1,315     

    
Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente 

Str.Caporal Patru,Mun. Pitesti 
2015 158,000 155,351     

    
Inlocuire bransament apa Str Lotrului,Nr. 6 si 

8,Pitesti (PVR 766/13.03.2015) 
2015 3,805 3,805     
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Extindere retea apa si retea canalizare menajera Str. 

Maria Demetrescu, Mun. Pitesti (PVR 

788/23.03.2015) 

2015 504 504     

    
Extindere retea apa str. Nucului, Oras Stefanesti 

(verificare tehnica proiect) 
2015 89 89     

    
Extindere canalizare menajera Str. Liviu Rebreanu, 

Oras Stefanesti 
2015 121,348 121,348     

    
Reabilitareretea apa si retea canalizare menajera 

zona Liceul Mihai Viteazu,Mun. Pitesti 
2015 4,092 4,092     

    
Extindere conducta apa str. Brandusei,Sat Valea 

Ursului,Com. Bascov (verificare tehnica proiect) 
2015 104 104     

    
Extindere retea apa si retea canalizare menajera Str 

Spiru Haret,Mun. Pitesti (verificare tehnica proiect) 
2015 401 401     

    

Extindere retea apa si retea canalizare menajera Str 

Octavian Goga,Mun. Pitesti (verificare tehnica 

proiect) 

2015 131 131     

    
Deviere conducta alimentare cu apa Str Dimitrie 

Butculescu,Mun Pitesti (verificare tehnica proiect) 
2015 89 89     

    
Introducere retea apa pe Str. Intrarea N.Balcescu 

(Prelungirea Plopilor),Mun.Pitesti 
2015 32,152 32,152     

    

Deviere conducta alimentare cu apa din cladirea 

hidroforului aflat in incinta PT 517,zona Centru 

,Mun. Pitesti (verificare tehnica proiect si taxa 

regularizare autorizatie) 

2015 1,202 1,201     

    
Canalizare menajera Bl.D11- P6-65B,Cartier 

Trivale,Mun. Pitesti 
2015 213,000 190,950     

    
Inlocuire retea distributie Bl. D1-D1bis,Cartier 

Trivale,Mun. Pitesti 
2015 43,000 41,176     

    
Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente 

bl.C,Cartier Bibescu Voda ,Mun. Pitesti 
2015 5,435 5,435     

    
Reabilitare canalizare menajera Bl. A30,Cartier 

Gavana,.Mun. Pitesti 
2015 10,177 10,177     

    

Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente 

Bl.C1-Boema,B2,B3,B4,Str Smardan,Cartier 

Craiovei,Mun. Pitesti 

2015 15,723 15,723     

    

Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente 

inclusiv montat hidranti de incendiuBl.C14-

C17,Cartier Gavana III,Mun. Pitesti 

2015 60,000 48,939     

    
Canalizare menajera Tinutul Herta (zona 

LIDL),Cartier Prundu, Pitesti 
2015 58,000 55,685     

    

Schimbare priza bransament de pe conducta de 

aductiune pe conducta de distributie a abonatilor de 

la nr. 38,47,48,60,68T,44A,46,56,57, 

62,65,76A,Glamboc Deal,Com. Bascov 

2015 7,791 7,790     

    
Canalizare menajera Str Grigore 

Alexandrescu,Mun. Pitesti 
2015 41,467 41,466     

    
Alimentare cu apa si canalizare menajera Str 

Amurgului,Mun. Pitesti 
2015 170,000 169,866     

    
Extindere retea apa si retea canalizare menajera Str 

Florea,Sat Bascov, Com. Bascov 
2015 29,933 29,933     
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Inlocuire vane Dn 500mm si Dn350mm Statia de 

repompare Smeura 
2015 35,000 31,996     

    
Deviere conducta OL,Dn150mm,Str Negru 

Voda,Complex Ciocarlia,Mun Pitesti 
2015 4,023 4,023     

    
Inlocuire retea distributie apa Str Garii ,Oras 

Topoloveni 
2015 3,459 3,459     

    Montat 2  hidranti de incendiu DN 100 2015 11,519 11,519     

    

Asfaltare Str. Alunului pentru aducere strada la 

starea initiala dupa executia lucrarilor din Proiectul 

Fond Coeziune Maracineni 

2015 39,995 32,349     

    
Cladire SCADA in incinta vechiului castel de apa 

Topoloveni 
2015 60,000 40,866     

    
Aducerea la cota a caminelor pe strada Targului, 

Costesti 
2015 24,000 23,400     

    

Inlocuire conducta alimentare cu apa si 

bransamente aferente Bl. U2,U3,U4,  Str. Calea 

Bucuresti,Mun. Pitesti 

2015 44,099 44,099     

    
Inlocuire conducta apa Str. I.C. Bratianu ,Mun. 

Pitesti 
2015 17,296 17,296     

    
Inlocuit vana si compensator DN 800 - Statia de 

repompare Razboieni 
2015 51,000 40,160     

    
Aducerea la cota a caminelor pe strada Strandului, 

Costesti 
2015 12,600 10,800     

    
Constructie incinta colectare namol deshidratat 

Statia de Epurare Pitesti 
2015 16,000 12,638     

    
Proiectare si executie sistem alimentare cu 

CO2,Uzina de Apa Budeasa 
2015 7,830 7,799     

    
Bransament apa Str. Caporal Patru,Nr.62,Mun. 

Pitesti 
2015 1,557 1,557     

    Inlocuire conducta apa Str Mandoi,Com. Albota 2015 6,000 4,894     

    

Proiectare si Asistenta tehnica pentru reabilitarea si 

extinderea conductei de aductiune, retelei de 

distributie si retelei de canalizare pe un tronson al 

strazii Tudor Arghezi (zona Tancodrom) din Pitesti 

2015 12,251 12,251     

    
Decontare Situatie de lucrari pe tronson devenit 

privat din str. Tudor Arghezi 
2015 223,784 223,382     

    Bransament apa Statia de Epurare Topoloveni 2015 15,000 13,096     

    
Inlocuire conducta apa Str Violetelor,Sat 

Geamana,Com. Bradu 
  5,000 0     

    
Executie bransament apa Hotel ,,Adelin", Calea 

Craiovei,Mun. Pitesti 
  1,600 0     

    

Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente de 

la Kaufland la Cinema Lumina,zona Nord,Mun. 

Pitesti 

  10,000 0     

    Colector pluvial Viroaga Trivale   1,000 0     

    
Contorizare individuala Asociatia Salcia,Bl. 

18A,18B,Stefanesti 
  10,000 0     

    
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al 

statului sau al unitatii administrativ teritoriale: 
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    - (denumire obiectiv)           

    

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate 

sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din 

domeniul public sau privat al statului sau al unitatii 

administrativ teritoriale: 

          

    - (denumire obiectiv)           

  2 Investitii noi, din care:   2,093,486 0 6,871,618 2,906,883 

    
a) pentru bunurile proprietatea privata a 

operatorului economic: 
  0 0 1,000,000 791,935 

    
Amenajare spatiu cladire Targul din Vale,Nr. 25, 

Mun. Pitesti 
2016 0 0 150,000 149,420 

    
Amenajare magazie Targu din Vale, Nr. 25,Mun. 

Pitesti 
2016 0 0 550,000 453,941 

    
Asfaltare curte interioara sediu str. Targu din Vale 

nr. 25 
2016 0 0 300,000 188,574 

    
b) pentru bunurile de natura domeniului public al 

statului sau al unitatii administrativ teritoriale: 
  2,093,486 0 5,871,618 2,114,948 

    
Reabilitare conducta alimentare cu apa DN7 zona 

Restaurant Melody,Com. Bascov 
2016 8,800 0 0 0 

    
Proiectare si executie demolare cladire Uzina de 

Apa Maracineni III-Raul Arges 
2016 20,000 0 3,505 3,505 

    

Inlocuire conducta apa OL Dn3/4 cu PEHD 

Dn20mm imobile nr. 22,22A,24,Str Rotulesti,Com. 

Bradu,Sat Bradu de Jos 

2016 5,500 0 5,168 5,168 

    

Inlocuire conducta apa OL 1'' cu PEHD Dn63mm, 

imobile nr. 2,4,6,8,Str Elesteu,Com. Bradu,Sat 

Bradu de Jos 

2016 6,000 0 0 0 

    
Subtraversare Str. Dragasani,montat conducta 

protectie,conducta apa si camin vane 
2016 15,000 0 0 0 

    Actualizarea Cererii de Finantare pentru asistenta 

tehnica in cadrul POIM 2014-2020 
2016 0 0 45,500 45,000 

    
Reactualizarea Aplicatiei de finantare si documente 

conexe aferente lucrarilor fazate in cadrul 

Proiectului FC 

2016 0 0 68,250 65,000 

    Consultanta pentru achizitii publice POIM 2016 0 0 70,000 0 

    

Sistem perimetral antiefractie pentru obiectivele 

Statia de Epurare,Uzina de apa Budeasa,Uzina de 

apa Maracineni,Statia repompare Razboieni,Statia 

repompare Smeura,Statia repompare Schitului, 

ZIN,Statia repompare Raul Doamnei,Statia 

repompare Valea Mare 

2016 130,000 0 0 0 

    
Reabilitare conducta apa prelungirea Micsunele-

Labusesti,Com. Bascov 
2016 100,000 0 0 0 

    

Imbunatatirea alimentarii cu apa pt satele Dealul 

Viilor, Dealul Orasului,Galateanu, Cepari si 

Gardinesti, Com. Poiana Lacului 

2016 20,000 0 0 0 

    
Proiectare si executie instalatie de paratrasnet 

aferenta obiectivelor din incinta UAB 
2016 76,167 0 0 0 

    
Inchidere foraje front captare Maracineni I si 

Maracineni II 
2016 45,000 0 45,000 17,636 
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Imprejmuire statii pompare apa uzata Oras 

Topoloveni 
2016 0 0 14,504 14,504 

    

Inlocuire conducta apa OL 2''  cu conducta PEHD 

Dn110mmB-dul Nicolae Balcescu , cu  scoatere de 

pe proprietati private 

2016 0 0 0 0 

    
Inlocuit conducta apa de la CV Calea Campulung la 

CV Euromol 
2016 0 0 0 0 

    
Inlocuit conducta apa si bransamentele aferente Bl. 

D19-P20-PD6, Cartier Exercitiu,Mun. Pitesti 
2016 0 0 0 0 

    

Scoatere conducta din subsolul tehnic in exterior 

aferenta Bl. A7, A7bis  inclusiv inlocuiri 

bransamente 

2016 0 0 0 0 

    

Inlocuit conducta apa inclusiv bransamentele 

aferente Bl. D21, D22, Cartier Exercitiu, Mun. 

Pitesti 

2016 0 0 0 0 

    

Inlocuit conducta apa aferenta Bl. 

28,B27A,B27Restaurant Orhideea-PT1006 inclusiv 

bransamentele aferente,Cartier Prundu,Mun. Pitesti 

2016 0 0 250,000 196,991 

    

Reabilitare sistem canalizare Bradu (redimensionare 

sectiune retea existenta Str Livezilor sau executie 

by-pass cu retele existente Platou Basarabia),Str 

Primaverii 

2016 0 0 0 0 

    
Inlocuit canalizare menajera Bl. A1-A3, Cartier 

Tudor Vladimirescu,Mun. Pitesti 
2016 0 0 0 0 

    
Inlocuire canalizare menajera Bl. D1-D1A,Cartier 

Tudor Vladimirescu,Mun. Pitesti 
2016 0 0 0 0 

    
Inlocuire canalizare menajera Bl. C4-C5,Zona 

Nord,Mun. Pitesti 
2016 0 0 0 0 

    
Inlocuire canalizare menajera Bl. C4,Cartier 

Razboieni,Mun. Pitesti 
2016 0 0 0 0 

    
Inlocuire canalizare pluviala Bl.M5,Cartier Gavana 

II,Mun. Pitesti 
2016 0 0 100,000 0 

    

Inlocuire conducta apa inclusiv bransamentele 

aferente Bl. B22,B23,M4,Cartier Gavana II,Mun. 

Pitesti 

2016 0 0 0 0 

    

Inlocuire conducta apa inclusiv bransamentele 

aferente Bl. B24-B24A,Cartier Gavana II, Mun. 

Pitesti 

2016 0 0 0 0 

    
Inlocuire canalizare menajera  de la Bl. PS pana la 

intersectie B-dul 19 Noiembrie,Mun. Pitesti 
2016 0 0 17,167 17,167 

    Alimentare cu apa Str Gara Florica ,Oras Stefanesti 2016 0 0 60,000 56,946 

    
Extindere retea canalizare Str Sperantei,Oras 

Stefanesti 
2016 0 0 50,000 188 

    
Extindere retea apa si canalizare menajera  Str 

Narciselor,Oras Stefanesti 
2016 0 0 0 0 

    
Extindere retea distributie apa si retea canalizare 

menajera Str Baratiei,Oras Topoloveni 
2016 0 0 215,000 0 

    
Extindere retea canalizare Str Valea Turcului,Oras 

Stefanesti 
2016 0 0 10,000 0 

    
Achizitie si montare gratar mecanic rar pe canalul 

de intrare in BR 
2016 0 0 0 0 
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Executie instalatie electrica de forta si comanda 

pentru alimentarea gratarelor rare si dese din 

generator 

2016 0 0 10,000 0 

    

Inlocuire hidranti de incendiu subterani cu hidranti 

de incendiu supraterani in zona centrala a Mun. 

Pitesti 

2016 0 0 50,000 0 

    
Executie sistem masurare debit tip canal 

Parshall,Statia de Epurare Pitesti 
2016 0 0 0 0 

    

Ignifugare obiective din cadrul societatii la care 

acoperisurile constructiilor civile sunt realizate pe 

structura de lemn 

2016 0 0 17,497 17,497 

    

Reabilitare electropalan ,realizare sistem de 

actionare electrica deplasare pod rulant, refacere 

cale rulare 

2016 0 0 0 0 

    
Inlocuire conducta apa Str Biserica Noua,Oras 

Costesti 
2016 0 0 4,905 4,905 

    
Inlocuire  canalizare menajera Bl. E1-E2,Zona 

Nord,Mun. Pitesti 
2016 0 0 0 0 

    Contorizare statii repompare Smeura,Schitului,ZIN 2016 0 0 47,026 47,026 

    
Achizitie si montat vana Dn800 decantor 

suspensional D4, UAB 
2016 0 0 0 0 

    Inlocuit vane, hidranti si refacere camine 2016 0 0 100,000 0 

    
Inlocuit conducta apa si bransamentele aferente Str 

Petru Rares,Bl. P20,Mun Pitesti 
2016 0 0 55,000 1,901 

    

Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente Bl. 

P16,Str Dimitrie Gusti,cartier Tudor 

Vladimirescu,Mun. Pitesti 

2016 0 0 37,000 26 

    

Inlocuire conducta apa Str Garii si Str Sergent 

Pantazescu ,Cartier Tudor Vladimirescu,Mun. 

Pitesti 

2016 0 0 0 0 

    
Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente 

Bl.B4 si Str Vanatori,Zona Nord,Mun Pitesti 
2016 0 0 85,000 85,726 

    

Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente Bl. 

R1-P17 intre Str Eremia Grigorescu si Calea 

Bascov, inclusiv hidranti,Mun. Pitesti 

2016 0 0 200,000 112,137 

    
Inlocuire conducta apa Str Mihai Eminescu-Al. 

Sahia,Mun Pitesti 
2016 0 0 145,000 2,978 

    

Inlocuire conducta apa Str I.C. Bratianu, Bl. A1-

A10,zona Entru inclusiv bransamentele 

aferente,Mun. Pitesti 

2016 0 0 100,000 0 

    
Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente 

Bl.54si Bl. 29, Str Calea Craiovei,Mun. Pitesti 
2016 0 0 0 0 

    
Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente Bl. 

A8,A9,B16,B17,Cartier Banat ,Mun. Pitesti 
2016 0 0 0 0 

    
Inlocuire conducta OL de la PT1004 hidrofor la Bl. 

A,B,C, Cartier Prundu,Mun. Pitesti 
2016 0 0 10,000 0 

    

Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente PT 

715, Bl. J16,J17,J18,Z12,Z13Z14Str Oituz, Cartier 

Razboieni,Mun. Pitesti 

2016 0 0 0 0 
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Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente Bl. 

A,B,C,D,E,Str Tineretului,Cartier Craiovei,Mun. 

Pitesti 

2016 0 0 90,000 83,898 

    
Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente Bl. 

42,43,44,45,46, Cartier Trivale, Mun. Pitesti 
2016 0 0 10,000 0 

    
Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente Str 

Izvorului,Oras Stefanesti 
2016 893 0 472 472 

    

Inlocuire conducta apa si bransamentele aferente de 

la Bl. M7a la Bl. C3, Str Carol Davila, Cartier 

Gavana, Mun. Pitesti 

2016 0 0 0 0 

    

Inlocuire conducta alimentare cu apa inclusiv 

bransamente si hidranti de incendiu Fundatura 

Velisoara, Mun. Pitesti 

2016 0 0 4,545 4,545 

    Montat senzori de presiune in statiile de pompare 2016 0 0 55,000 0 

    
Inlocuire bransament apa PT 601,Cartier Trivale,Str 

Aleea Salciei,Mun. Pitesti 
2016 0 0 12,710 12,710 

    
Modernizare anexa si pavilion Castel de Apa,Oras 

Topoloveni 
2016 0 0 60,000 55,412 

    Executie sistem alarmare la incendiu 2016 0 0 60,000 0 

    
Canalizare menajera Aleea Magnoliei, Oras 

Stefanesti 
2016 0 0 47,000 47,349 

    
Extindere retea apa si retea canalizare menajera Str 

Livezilor, Oras Topoloveni 
2016 0 0 0 0 

    
Inlocuire canalizare menajera Bl. 88-90, 

CartierTrivale, Mun. Pitesti 
2016 0 0 0 0 

    
Inlocuire canalizare menajera Str Aleea Negoiu, 

zona Nord, Mun. Pitesti 
2016 0 0 0 0 

    
Reabilitare canalizare menajera Bl. 66-PT-

66A,Catier Trivale,Mun. Pitesti 
2016 0 0 0 0 

    
Inlocuire conducta refulare statie METEO II,Statia 

intermediara Targu din Vale 
2016 0 0 90,000 0 

    
Reabilitare claditre statie intermediara veche Targu 

din Vale,Mun. Pitesti 
2016 0 0 200,000 0 

    
Reabilitare gard exterior Statia intermediara Targu 

din Vale si Statie Repompare Stefanesti 
2016 0 0 40,000 27,517 

    
Statie pompare Platou Basarabia -Bucovina 

Q=50mc/h, H=30m 
2016 0 0 18,815 18,815 

    Expertiza tehnica tronson canalizare SEAU Bradu 2016 0 0 1,959 0 

    
Integrare electrica si SCADA cu lucrari executate in 

Proiect fond Coeziune SEAU Bradu 
2016 0 0 117,675 43,628 

    

Conectari bransamente existente la retelele 

reabilitate in cadrul Proiectului Fond Coeziune - 

Bascov 

2016 0 0 70,000 0 

    Extindere alimentare apa str. Marcea Stefanesti 2016 138,000 0 0 0 

    SPAU Bascov PAISESTI 2016 175,000 0 175,000 87,275 

    SPAU SCHIAU BASCOV 2016 175,000 0 175,000 98,847 

    
Str. Badetenilor canalizare gravitationala 60m, 

refulare 110m si SPAU Bascov 
2016 70,000 0 10,000 340 
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Prelungire Str. Capatanesti canalizare gravitationala 

130m, alimentare apa 130m Merisani 
2016 60,000 0 45,000 44,455 

    
Canalizare menajera Bradu Str. Crivat  150 m si 

camine 
2016 45,000 0 10,000 472 

    
Canalizare menajera str.  Toporasilor 100m  camine 

+ SPAU 
2016 70,000 0 0 0 

    

Conectari bransamente existente la retelele 

reabilitate in cadrul Proiectului Fond Coeziune in 

localitatea Mosoaia 

2016 145,860 0 145,860 0 

    

Conectari bransamente existente la retelele 

reabilitate in cadrul Proiectului Fond Coeziune in 

localitatea Stefanesti 

2016 106,331 0 106,331 30,485 

    

Conectari bransamente/racorduri existente la 

retelele reabilitate in cadrul Proiectului FC in 

localitatea Costesti 

2016 79,702 0 120,000 52,573 

    
Conectari bransamente si racorduri existente la 

reteaua reabilitata in localitatea Topoloveni 
2016 450,478 0 635,000 474,461 

    
Executie de bransamente si racorduri pe retelele de 

distributie reabilitate in Comuna Bradu 
2016 650 0 1,060 1,060 

    
Conectari la reteaua noua distributie apa Valea 

Mare (CL4)- Stefanesti 
2016 17,750 0 17,750 0 

    
Racordari la conducta noua si trecere bransamente 

pe conducta noua pe str Gropeni- Maracineni 
2016 132,355 0 75,000 59,366 

    

Conectari bransamente existente la retelele 

reabilitate in cadrul Proiectului Fond Coeziune - 

Maracineni 

2016 0 0 300,000 142,098 

    
Integrare electrica si SCADA cu lucrari executate in 

Proiect  Fond Coeziune SEAU Costesti 
2016 0 0 225,000 0 

    
Extindere conducta alimentare cu apa Str Fundatura 

Berzei 
2016 0 0 11,900 11,889 

    
Bransament electric Gospodaria de apa Merisani 

(Capatanesti) 
2016 0 0 103,832 0 

    
Executie  de bransamente si racorduri pe retelele de 

distributie reabilitate in Orasul Topoloveni 
2016 0 0 110,000 0 

    
Lucrari de refaceri suprafete spatii verzi afectate de 

executia lucrarilor de investitii 
2016 0 0 50,000 3,043 

    Asfaltare curte interioara Dispecerat 2016 0 0 50,000 0 

    Reabilitare cladire statie pompare METEO II 2016 0 0 200,000 0 

    
Inlocuire canalizare menajera bl. B19 cartier 

Prundu, Mun. Pitesti 
2016 0 0 50,000 0 

    
Executie bransament apa imobil nr. 46,Str Ion 

Angelescu,zona Tancodrom,Mun. Pitesti 
2016 0 0 1,284 1,284 

    
Conducta alimentare cu apa Str Smeurei,Nr. 

3,4,6,Mun Pitesti 
2016 0 0 15,000 0 

    Asistenta tehnica de specialitate 2016 0 0 50,000 8,994 

    
Extindere alimentare cu apa si canalizare menajera 

Aleea Fantanii Stefanesti 
2016 0 0 210,000 0 
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Extindere canalizare menajera Str Izvorani, Oras 

Stefanesti 
2016 0 0 35,000 662 

    

Diferente de plata pentru avizele tehnice de 

racordare a instalatiilor electrice aferente localitatii 

Albota 

2016 0 0 21,868 0 

    

Diferente de plata pentru avizele tehnice de 

racordare a instalatiilor electrice aferente localitatii 

Mosoaia 

2016 0 0 18,152 0 

    

Executie camine de bransament cu distribuitor 

pentru locatiile cu mai multe familii la aceeasi 

adresa ramase neexecutate in cadrul contractului CL 

4 - Lot 1 (Pitesti - Stefanesti) - DCA 132/ 

25.05.2016 

2016 0 0 25,000 12,808 

    
Executie bransament apa Com. Mosoaia, Str. Calea 

Dragasani,nr. 162, beneficiar Tudose Florica 
2016 0 0 1,500 0 

    

Executie camine apa echipate cu contori Dn32mm 

pe retelele de apa din Com. Poiana Lacului,Satele 

Cepari,Galateanu,Ghinesti(9camine) 

2016 0 0 12,000 11,529 

    

Executie racord canalizare si bransament apa Str. 

Garoafelor, Sat Argeselu, Com. 

Maracineni,beneficiar Carstea Alexandru 

2016 0 0 2,300 920 

    
Executie bransament apa beneficiar Str. Dragos 

Voda, nr.46, beneficiar Tosum Sabina 
2016 0 0 3,379 3,379 

    
Modificare traseu conducte Raul Teleorman in zona 

localitatii Podul Brosteni,Oras Costesti 
2016 0 0 4,920 0 

    
Analiza de risc pentru obiectivele de infrastructura 

din cadrul societatii 
2016 0 0 25,000 0 

    
Actionare electrica a 3 electrovane aferente 

Gospodariei de apa Maracineni 
2016 0 0 57,784 57,784 

    
Inlocuire conducta apa str. Basangesti, com 

Mosoaia 
2016 0 0 25,000 7,177 

    

Inlocuire conducta metalica DN 150 mm cu 

conducta PEHD dn 110 mm zona Podul Vechi peste 

Raul Cotmeana, com . Lunca Corbului 

2016 0 0 13,000 0 

    
Deviere conducta DN 75 mm din albia raului 

Cotmeana, com. Poiana Lacului 
2016 0 0 12,000 11,286 

    
Achizitie si montaj vana si compensator DN 

600mm 
2016 0 0 28,000 4,114 

    
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al 

statului sau al unitatii administrativ teritoriale: 
          

    

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate 

sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din 

domeniul public sau privat al statului sau al unitatii 

administrativ teritoriale: 

          

  3 
Investitii efectuate la imobilizarile corporale 

existente (modernizari), din care: 
  133,000 25,382 0   

    
a) pentru bunurile proprietatea privata a 

operatorului economic: 
  133,000 25,382 0   



 199 

    
Amenajare spatiu Targul din Vale ,Nr. 25 

(vestiare,cladiri,magazii) 
2015 133,000 25,382 0   

    
b) pentru bunurile de natura domeniului public al 

statului sau al unitatii administrativ teritoriale: 
          

    
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al 

statului sau al unitatii administrativ teritoriale: 
          

    

d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate 

sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din 

domeniul public sau privat al statului sau al unitatii 

administrativ teritoriale: 

          

  4 
Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale), 

din care: 
  4,717,340 3,613,754 4,903,328 3,740,750 

    IT soft si hard   299,222 265,079 174,091 161,176 

    Achizitie electropompe si grupuri de pompare   238,220 153,913 390,932 363,333 

    Aparatura de laborator   140,716 120,378 257,604 170,881 

    Achizitie echipamente, utilaje, mijloace auto    1,258,275 872,029 1,843,710 1,343,323 

    Achizitie contoare noi si module radio   2,627,907 2,202,355 2,083,991 1,702,037 

    
Achizitie imobil si teren  str. Lanariei, judetul Arges 

(in incinta Statiei de Epurare)    
2016 153,000 0 153,000 0 

  5 
Rambursari de rate aferente creditelor pentru 

investitii, din care: 
  2,444,570 2,444,569 2,499,507 2,475,664 

    a) interne   0 0 0   

    b) externe    2,444,570 2,444,569 2,499,507 2,475,664 

  6 

Rest investitii (studii si cercetari, dobanda BEI, 

BERD necapitalizata, constiuire solduri BEI, 

BERD, garantie BERD, TVA facturi achitate din 

imprumut BERD)  

  13,979,393 9,935,540 20,152,291 16,988,508 

 

 

Anexa nr. 4b -  Programul de investitii, dotari si sursele de finantare 

Contributia Operatorului Regional la co-finantarea Proiectului  

"Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges" 

Realizat la data de 31.12.2016 

LEI 

    INDICATORI 

Data 

finalizarii 

investitiei 

An precedent (2015) Valoare an curent (2016) 

Aprobat 

Realizat  

la 

31.12.2015 

Aprobat 

conform HAGA 

nr. 

23/10.11.2016 

Realizat  

31.12.2016 

0 1 2 3 4 5 6 7 

I   
SURSE DE FINANTARE A 

INVESTITIILOR, din care: 
  7,641,706 4,244,806 50,899,724 50,923,470 

  1 Surse proprii, din care:   7,064,423 3,661,209 4,707,711 4,731,457 

    a) - amortizare           

    b) - profit           



 200 

    c) alte surse proprii**   7,064,423 3,661,209 4,707,711 4,731,457 

    - IID tarif   6,801,882 3,561,214 3,707,711 3,707,711 

    - tarif   262,541 99,995 1,000,000 1,023,746 

  2 Alocatii de la buget   0 0   0 

  3 Credite bancare, din care:   453,463 470,774 45,718,514 45,718,514 

    a) - interne           

    b) - externe   453,463 470,774 45,718,514 45,718,514 

    

Imprumut BERD pentru 

cofinantarea Proiectului Fond 

de Coeziune (pana la 11,79 

milioane euro, esalonat) 

  453,463 470,774 45,718,514 45,718,514 

  4 Alte surse, din care:   123,820 112,822 473,499 473,499 

    
Sume rezultate din executarea 

garantiilor de buna executie 
  123,820 112,822 473,499 473,499 

II   
CHELTUIELI PENTRU 

INVESTITII, din care: 
  7,641,706 4,244,806 50,899,724 41,415,438 

  1 Investitii in curs, din care:   7,641,706 4,244,806 50,899,724 41,415,438 

    

a) pentru bunurile proprietatea 

privata a operatorului 

economic: 

          

    

b) pentru bunurile de natura 

domeniului public al statului 

sau al unitatii administrativ 

teritoriale: 

  7,641,706 4,244,806 50,899,724 41,415,438 

    

Proiect Fond Coeziune 

"Extinderea si reabilitarea 

infrastructurii de apa si apa 

uzata in judetul Arges", total 

din care: * 

2017 7,641,706 4,244,806 50,899,724 41,415,438 

    

Reabilitare, captare noua si 

statii de tratare in judetul 

Arges (CL1) 

2017 183,958 189,199 2,827,707 1,528,281 

    

Extinderea tratarii namolului 

in Statia de Epurare Pitesti 

(CL2) 

2016 8,986 5,133 286,699 187,037 

    

Reabilitarea si extinderea 

statiilor de epurare din judetul 

Arges (CL3) 

2016 1,183,013 197,757 369,606 249,794 

    

Reabilitarea si extinderea 

conductei de aductiune, retelei 

de distributie si rețelei de 

canalizare în Aglomerarea 

Pitesti LOT 1, (Pitesti si 

Stefanesti) (CL4) 

2016 676,874 3,681,464 516,336 258,898 
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Reabilitarea şi extinderea 

conductelor de aductiune, 

reţelei de distribuţie si reţelei 

de canalizare în aglomerarea 

Pitesti, localităţile Pitesti 

(parţial) şi Maracineni (CL5) 

2017 2,324,989 25,698 6,715,697 4,636,528 

    

Reabilitarea şi extinderea 

conductelor de aductiune, 

reţelei de distribuţie si reţelei 

de canalizare în aglomerarea 

Pitesti, localitatea Stefanesti-

parţial (CL6) 

2017 1,556,620 29,603 8,328,727 6,290,138 

    

Reabilitarea şi extinderea 

conductelor de aductiune, 

reţelei de distribuţie si reţelei 

de canalizare în aglomerarea 

Pitesti, localităţile Albota şi 

Mosoaia (CL7) 

2017 60,041 34,296 9,482,256 7,284,304 

    

Reabilitarea şi extinderea 

conductelor de aductiune, 

reţelei de distribuţie si reţelei 

de canalizare în aglomerarea 

Pitesti, localitatea Bradu 

(CL8) 

2017 37,433 22,323 6,090,624 5,778,049 

    

Reabilitarea şi extinderea 

conductelor de aductiune, 

reţelei de distribuţie si reţelei 

de canalizare în aglomerarea 

Pitesti, localităţile Merisani şi 

Bascov (CL9) 

2017 1,541,758 20,473 10,005,672 9,521,477 

    

Reabilitarea şi extinderea 

conductelor de aductiune, 

reţelei de distribuţie si reţelei 

de canalizare în aglomerarea 

Costesti-Buzoesti (CL10) 

2017 35,013 20,000 1,362,430 1,057,296 

    

Reabilitarea şi extinderea 

conductelor de aductiune, 

reţelei de distribuţie si reţelei 

de canalizare în aglomerarea 

Topoloveni (CL11) 

2016 33,020 18,861 4,913,971 4,623,636 

    

c) pentru bunurile de natura 

domeniului privat al statului 

sau al unitatii administrativ 

teritoriale: 

        0 

    

d) pentru bunurile luate in 

concesiune, inchiriate sau in 

locatie de gestiune, exclusiv 

cele din domeniul public sau 

privat al statului sau al unitatii 

administrativ teritoriale: 

          

  2 Investitii noi, din care:           
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a) pentru bunurile proprietatea 

privata a operatorului 

economic: 

          

    

b) pentru bunurile de natura 

domeniului public al statului 

sau al unitatii administrativ 

teritoriale: 

          

    

c) pentru bunurile de natura 

domeniului privat al statului 

sau al unitatii administrativ 

teritoriale: 

          

    

d) pentru bunurile luate in 

concesiune, inchiriate sau in 

locatie de gestiune, exclusiv 

cele din domeniul public sau 

privat al statului sau al unitati 

administrativ teritoriale: 

          

  3 

Investitii efectuate la 

imobilizarile corporale 

existente (modernizari), din 

care: 

          

    

a) pentru bunurile proprietatea 

privata a operatorului 

economic: 

          

    

b) pentru bunurile de natura 

domeniului public al statului 

sau al unitatii administrativ 

teritoriale: 

          

    

c) pentru bunurile de natura 

domeniului privat al statului 

sau al unitatii administrativ 

teritoriale: 

          

    

d) pentru bunurile luate in 

concesiune, inchiriate sau in 

locatie de gestiune, exclusiv 

cele din domeniul public sau 

privat al statului sau al unitatii 

administrativ teritoriale: 

          

  4 
Dotari (alte achizitii de 

imobilizari corporale) 
          

  5 

Rambursari de rate aferente 

creditelor pentru investitii, din 

care: 

          

    a) - interne           

    b) - externe           

        

  Nota: 

  

Sursele de finantare a Proiectului sunt: Fondul de Coeziune, Bugetul de Stat, Bugetele Locale ale 

localitatilor implicate si contributia Operatorului Regional. TVA aferenta cheltuielilor eligibile se 

finanteaza de la Bugetul de Stat. 
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Valoarea cuprinsa in tabel reprezinta numai cota Operatorului Regional (12,0134%) din valoarea 

obiectivelor de investitii mentionate , care este finantata din Imprumutul contractat de la BERD si din 

alte surse proprii, precum si lucrarile finantate din sumele rezultate prin executarea garantiilor de buna 

executie aferente contractelor din cadrul Proiectului. 

  

Cheltuielile eligibile realizate in anul 2016 pentru lucrarile executate in cadrul Proiectului sunt in 

valoare totala de 45.311.738 lei, din care: 

  

 - 38.514.977 lei din Fondul de Coeziune 

- 5.890.526 lei de la Bugetul de Stat 

- 906.235 lei de la Bugetele Locale ale localitatilor implicate in Proiect. 

  

TVA aferenta cheltuielilor eligibile realizate in anul 2016 este in valoare de 8.816.038 lei si a fost 

finantata 

 de la Bugetul de Stat. 
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IV. Lista procedurilor de achiziţii publice in anul 2016: 

Nr. 

Crt 
Obiect contract 

Valoare 

estimată 

Procedura de 

achiziţii 
Nume caştigător 

Valoare 

atribuită 

Data 

iniţiere 

Data 

atribuire 

Produse/ 

Servicii/ 

Lucrări 

 Durata 

zile 

Online/ 

Offline 

Contestaţii 

depuse 

(număr) 

1 Servicii de asigurare  1,440,000.00 
Licitaţie deschisă - 

acord cadru 24 luni 

Asigurarea româneasca ASIROM 

VIENNA INSURANCE GROUP 

S.A. 

1,200,689.06 12.01.2016 15.03.2016 Servicii 73 online 

  

2 

Achiziţie energie electrică 

14673 Mwh (9984 Mwh 

medie tensiune şi 4689 Mwh 

joasă tensiune) 

4,375,000.00 Licitaţie deschisă  RCS & RDS S.A. 4108208,19   29.02.2016 31.05.2016 Produse 92 online 

  

3 

„Achiziţie servicii de pază, 

monitorizare şi intervenţie la 

obiectivele deţinute de către 

S.C. APA CANAL 2000 

S.A.” 

1,076,400.00 Licitaţie deschisă  
EUROGUARD SECURITY 2007 

S.R.L. 
1.025.577,00  28.03.2016 28.03.2017 Servicii 365 offline 4 

4 
Achiziţie gaze naturale - 

3216 Mwh 
400,000.00 Licitaţie deschisă  

C-GAZ&ENERGY 

DISTRIBUTIE S. R. L. 
358,192.99 07.04.2016 27.05.2016 Produse 51 online 

  

5 

Achiziţie contoare de apă 

rece, clasa de precizie C, cu 

posibilitatea de citire la 

distanţă a consumurilor, 

respectiv cu sistem de citire 

la distanţă a consumurilor de 

apă; aparatura aferenta citirii. 

1,808,160.00 
Licitatie deschisa - 

acord cadru 24 luni 
VESTRA INDUSTRY SRL 1,804,839.70 05.05.2016 17.06.2016 Produse 43 

offline cu 

faza finală 

de licitaţie 

electronică 

  

6 

Achiziţie polielectroliţi 

îngroşare şi deshidratare 

nămol Staţia de Epurare 

Piteşti 

296,400.00 Cerere de oferta  FLOCHEM INDUSTRIES S.R.L. 296,400.00 21.01.2016 03.05.2016 Produse 103 online 

  

7 Achiziţie clorit de sodiu 25% 198,468.00 Cerere de oferta  BRENNTAG S.R.L. 188,700.00 22.01.2016 11.03.2016 Produse 49 online   

8 

Servicii de colectare, 

transport şi eliminare finală a 

deşeurilor periculoase şi 

nepericuloase 

400,000.00 Cerere de oferta  
ENVISAN NV, Belgia – 

Sucursala Piteşti 
109,131.05 07.04.2016 10.06.2016 Servicii 64 offline 

  

9 

Achiziţie/furnizare 2 buc. 

(două) buldoexcavator pe 

pneuri 

530,000.00 
 Procedura 

simplificată 

Procedura a fost anulată în 

conformitate cu prevederile art. 

225 alin (2) din Legea 99/2016 

privind achiziţiile sectoriale. 

  23.06.2016 29.06.2016 Produse     

  

10 
Achiziţie reactivi de 

laborator 
146,250.00 

 Procedura 

simplificată 
TYD ELAN S.R.L. 146,238.05 28.06.2016 22.08.2016 Produse 55 online 
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11 

Achiziţie/ furnizare 2 buc. 

(două) buldoexcavator pe 

pneuri 

530,000.00 
Procedura 

simplificată 

TERRA ROMANIA UTILAJE 

DE CONSTRUCTII S.R.L. 
479,120.00 29.06.2016 03.08.2016 Produse 35 online 

  

12 

Servicii de colectare, 

transport şi eliminare nămol 

deshidratat cu conţinut de 

substanţe periculoase 

(cod:190811*) generat de 

Staţiile de Epurare Costeşti 

şi Topoloveni 

56,700.00 
Procedura 

simplificată 
ECO FIRE SISTEMS S.R.L. 40,050.00 05.07.2016 25.08.2016 Servicii 51 online 

  

13 

Achiziţia de combustibili 

auto pentru o perioadă de 12 

luni, alimentaţi pe baza 

cardurilor de credit şi/ sau a 

CIP-urilor emise de furnizor 

937,200.00 
Procedura 

simplificată 

OMV PETROM MARKETING 

S.R.L. 
810,548.00 22.07.2016 23.09.2016 Produse 62 online 

  

14 

Achiziţie electropompe apă 

potabilă, apă uzată şi de 

epuisment 

249,600.00 
Procedura 

simplificată 
CEFAIN CONSTRUCT SRL 229,550.00 03.08.2016 09.09.2016 Produse 37 online 

  

15 
Achizitie analizor oxigen şi 

analizor amoniu 
45,000.00 

Procedura 

simplificată 
HACH LANGE S.R.L. 43,775.85 19.09.2016 10.11.2016 Produse 53 online 

  

16 
Achiziţie 2 autobasculante 

de 12 tone 
508,000.00 

Procedura 

simplificată 
DUTCH TRUCK SERVICES 475,830.00 19.09.2016 26.10.2016 Produse 37 online 

  

            

 TOTAL PROCEDURI 16          

 FURNIZARE 11          

 SERVICII 4          

 
LUCRĂRI 15 

Reofertare ca urmare a acordului cadru nr. 

57/18.03.2015 (24 luni)        

 ANULATE 1          

 CONTESTAŢII CNSC 4          

 

DURATA MEDIE 

PROCEDURĂ 

FURNIZARE 

56 zile 

         

 

DURATA MEDIE 

PROCEDURĂ SERVICII 
63 zile 

         

 Online 12 proceduri          

 

Offline cu faza finală de 

licitaţie electronică 
1 procedura 

         

 Offline 2 proceduri          
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V. Informaţii despre litigiile în care a fost implicată S.C. APA CANAL 

2000 S.A. Piteşti în anul 2016 

 În anul 2016 S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti a fost implicată în 167 

litigii, din care 13 litigii au fost soluţionate, 129 litigii au fost de natură civilă şi 38 

litigii se află în procedura insolvenţei. 

 

VI. Organigrama 

Structura organizatorică a Operatorului Regional este liniară, alcatuită din 

entităţi organizatorice operaţionale şi funcţionale, având la bază respectarea principiului 

unităţii de decizie şi acţiune. Aceasta este elaborată pe baza actelor normative generale 

şi speciale în vigoare (Legea societăţilor nr. 31/1990, Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi 

de canalizare), a  Actului Constitutiv al S.C. APA  CANAL 2000 S.A. Piteşti şi ţine 

cont de Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş. 

Structura organizatorică a S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti – Operator 

Regional are în componenţă următoarele structuri: 

• Organe colective de conducere:  

- Adunarea Generală a Acţionarilor; 

- Consiliul de Administraţie. 

• Direcţii de management: 

- Direcţia Generală; 

- Direcţia Implementare Proiecte; 

- Direcţia Economică; 

- Sector Exploatare-Operare.  

Organigrama S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti, aprobată conform 

dispoziţiilor legale în vigoare cu un număr de 660 posturi, este disponibilă pe site-ul 

societăţii wwww.apacanal2000.ro, la secţiunea „structură şi organizare”. 

VII.Informaţii despre managementul resurselor umane 

Fluctuaţia de personal 

În anul 2016, S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti, ca urmare a 

internalizării funcţiei comerciale a societăţii, a fost preluat o parte din personalul S.C. 

APA CANAL PREST S.R.L.. 
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Au fost încetate 17 contracte individuale de muncă, dintre care 9 încetări 

pentru pensionare, 4 încetări prin acordul părţilor, 1 încetare prin demisie, iar 3 încetări 

ca urmare a expirării duratei contractelor. 

Numărul de concursuri organizate                                                                                                                                                       

În anul 2016 au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor 

vacante în cadrul societăţii, respectiv în cadrul următoarelor compartimente: Secţia 

Operare Costeşti (drenor), Secţia Staţia de Epurare Piteşti (operator la tratarea şi 

epurarea apelor uzate), Serviciul GIS Proiectare (inginer proiectant), Secţia Uzina de 

Apă Budeasa (inginer electric), Serviciul Laboratoare (laboranţi la Secţiile Operare 

Costeşti şi Operare Topoloveni), Serviciul Relaţii Clienţi (referent), Secţia Operare 

Topoloveni (automatist, operator circuite reţea apă, operator ape uzate, drenor canalist, 

electrician), Secţia Operare Canalizare Zona Metropolitană (electrician, zidar, 

electrician şi drenor canalist), Serviciul Transport (şofer, mecanic utilaj şi referent), 

Secţia Operare Apă Zona Metropolitană (instalator), Serviciul Citire Facturare 

(încasator şi cititor contoare apă şi cititor contoare cu citire la distanţă), Serviciul 

Monitorizare Mediu (referent), Serviciul Contractare Monitorizare (referent), 

Serviciului Logistică (arhivar, referent şi femeie de serviciu). 

Venitul mediu pe salariat în anul 2016 

Castigul mediu lunar pe salariat încadrat cu contract de muncă 

(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială a fost de 2,796 lei. 
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Anexa nr.10 

 

SC PUBLITRANS 2000 SA – RAPORT ANUL 2016 

 

PROFIL ORGANIZATIONAL 

 

- cuvânt     înainte     din partea conducătorului instituţiei 

„Ma angajez să îmbunătățesc performanțele din punct de vedere 

managerial, tehnic și financiar pentru a exploata cu eficiență sporită resursele pe care le 

avem la dispoziție.” 

- misiunea instituţiei şi responsabilităţi 

Misiunea este de a asigura o calitate sporită a călătoriei şi de a veni în 

întâmpinarea dorinţelor şi nevoilor clienţilor,  prin alinierea serviciului la cel existent în 

alte oraşe europene. 

Responsabilitati: 

- orientarea către utilizator; 

- oferirea unor servicii  care să reprezinte o alternativă viabilă şi 

convenabilă pentru deplasările urbane, o alternativă la autoturismele private; 

- datele de contact (adresă, telefon, e-mail): 

Pitesti, str. Depozitelor nr. 2L, jud Argeş 

0248.213.573 

office@publitrans2000.ro 

 

POLITICI PUBLICE 

 

      Planul de management al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 

2012 – 2016 a fost aprobat de Consiliul de Administraţie 

→obiectivul general a constat ȋn creşterea calităţii serviciului de transport 

public local de persoane; 

→obiectivele specifice au vizat: 

• executarea diagramei de transport; 
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• executarea operaţiunilor de revizii şi reparaţii la mijloacele de 

transport; 

• modernizarea parcului auto 

• elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli; 

• ȋntocmirea situaţiilor financiare semestriale şi anuale; 

• ȋncadrarea ȋn prevederile bugetului aprobat; 

• urmărirea realizării indicatorilor de performanţă.  

Priorităţi pentru perioada de raportare: 

- ȋncheierea contractului de servicii publice ȋn conformitate cu 

prevederile Regulamentului CE nr.1370/2007, actual fiind depus la Consiliul 

Concurenţei pentru avizare; 

Modul de realizare a indicatorilor de performanţă: 

- indicatorii de performanţă pentru anul 2016 au fost: 

• reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri : realizat 100 %  

• realizarea de profit brut: realizat 100 % 

• creşterea productivităţii muncii: realizat 91,47% 

Cauzele neȋndeplinirii acestui indicator fiind nerealizarea veniturilor din 

vânzări bilete şi abonamente, precum şi a nerealizării cheltuielilor planificate, faţă de 

care se calculează subvenţia de exploatare, realizând ȋn acest fel o economie la 

subvenţia alocată prin bugetul local de 2867 mii lei. 

Ȋn anul 2016 activitatea de transport public local a avut ca surse de 

finanţare, veniturile provenite din vânzarea titlurilor de călătorie, precum şi a subvenţiei 

de la bugetul local, atât pentru acoperirea costurilor cu transportul persoanelor care 

beneficiază de gratuităţi şi reduceri la abonamentele de călătorie (persoane cu vârsta de 

peste 65 de ani, beneficiari de ajutor social, veterani, revoluţionari, pensionari cu pensie 

mai mică de 800 lei, pensionari cu pensii mai mari de 800 lei, elevi). 

Sumele plătite ȋn anul 2016 pentru aceste facilităţi au fost suportate din 

bugetul local şi sunt de 4092 mii lei inclusiv T.V.A., astfel autoritatea publică locală 

continuând ȋn fiecare an politica socială privind ajutorarea persoanelor cu venituri mici 

sau fără venituri. 

De asemenea, pentru a veni ȋn sprijinul călătorilor fideli faţă de cei 

ocazionali, autoritatea publică locală a aprobat prin HCL nr. 178 / 24.11.2016, cu 
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aplicabilitate de la 01.01.2017, o nouă politică tarifară care a vizat menţinerea preţului 

biletului, scăderea preţului la abonamentele pentru 2 linii, toate liniile şi nenominal, 

menţinerea preţului la abonamentele pe o linie şi introducerea abonamentului de o zi şi 

pe un an nominal. 

Avantajele noii politici tarifare: 

- comercial, respectiv acordarea de reduceri atractive călătorilor 

fideli şi determinarea majorităţii să-şi achiziţioneze abonamente de lungă durată; 

- financiar, respectiv ȋmbunătăţirea cash-flow-ului operatorului; 

- operaţional, respectiv activitatea de vânzare este mai puţin 

solicitată şi mai ieftină, dacă majoritatea călătorilor cumpără abonament pe o lună şi nu 

două sau mai multe bilete ȋn fiecare zi; 

- social, respectiv o politică tarifară orientată spre călătorii 

fideli, cetăţeni ai oraşului, având un serviciu cotidian şi plătind taxe şi impozite ȋn oraş. 

Ȋn anul 2016 societatea s-a ȋncadrat ȋn prevederile bugetului de venituri şi 

cheltuieli, astfel:  

-venituri planificate / realizate = 90,99 % 

-cheltuieli planificate / realizate = 89,92 % 

Priorităţi pentru perioada următoare: 

Ȋn perioada imediat următoare, societatea şi-a propus obţinerea avizului de 

la Consiliul Concurenţei ȋn ceea ce priveşte noul „Contract de Servicii” publice, 

elaborat ȋn conformitate cu Regulamentul CE nr. 1370 / 2007, prioritate urgentă ȋn 

vederea accesării de către autoritatea publică locală de fonduri europene, ȋn vederea 

modernizării activităţii de transport şi creşterea calităţii serviciului. 

 

TRANSPARENTA INSTITUTIONALA  

Bugetul S.C. Publitrans 2000 S.A. si programul de investitii si sursele 

de finantare 

Bugetul S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL nr. 

85 / 25.02.2016 şi Hotărârea AGA nr. 1 / 25.02.2016 ȋn concordanţă cu prevederile OG 

26 / 2013 privind ȋntărirea disciplinei economico-financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori 
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majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară si este prezentat in 

Anexa la prezentul raport. 

Sursele de finanţare a activităţii de transport local de călători sunt veniturile 

obţinute din vânzarea titlurilor de călătorie şi ȋn completare, prin subvenţii alocate de la 

bugetul local. 

Ȋn anul 2016, sinteza bugetului de venituri şi cheltuieli se prezintă astfel: 

                      

        mii lei 

 

Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţiile  sectoriale şi 

concesiunile de lucrări şi servicii 

Nr.  

crt. 

Indicatori Prevederi  2016 Realizări  2016 % 

I. 

 

venituri totale, din care: 

 

42.498 38.671 90,99 

- venituri din servicii prestate 19.610 18.811 95,93 

- venituri din subnenţii 

 

22.769 19.527 85,76 

- alte venituri 119 333 279,83 

II. 

 

cheltuieli totale, din care: 

 

37.954 34.130 89,92 

- cheltuieli cu bunuri şi 

servicii 

12.591 9.863 78,33 

- cheltuieli cu impozite, taxe 

şi vărsăminte asimilate 

400 283 70,75 

- cheltuieli cu personalul 12.325 12.261 99,48 

- alte cheltuieli de exploatare 10.190 9.815 96,32 

III. 

 

Cheltuieli  financiare 2.448 1.908 77,94 

IV. 

 

Rezultatul brut 

 

4.544 4.541 99,94 

Impozit pe  profit 736 710 96,47 

Profit net 3.808 3.831 100,60 
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Lista de contracte încheiate în anul 2016 

 

 

 

Nr. 

crt 

Obiectul contractului/ 

acordului cadru 

Valoare 

contract/ 

acord cadru 

lei fără TVA 

Procedura 
Operator economic 

contractant 

1.  
Contract prestări servicii reevaluare  

mijloace fixe 
13.500 Achiziṭie directă 

S.C.Estimatori Group 

S.R.L.Bucureşti 

2.  Contract furnizare Ad-Blue 77.500 Achiziṭie directă 
S.C. New Design 

Composite S.R.L. Pitești 

3.  
Contract servicii mentenanţă  pentru 

sistemul informatic EMSYS 
525 euro Achiziṭie directă 

S.C. Prodinf Software 

S.R.L. Piteşti 

4.  
Contract servicii de verificare 

PRAM 
2.346 Achiziṭie directă S.C.Selco S.R.L.Piteşti 

5.  
Contract servicii cursuri de 

perfecţionare pentru şoferi 
2.975 Achiziṭie directă 

Centrul de pregătire şi 

perfecţionare în 

transporturile  rutiere 

FATII-ARTRI Bucureşti 

6.  Contract servicii de asigurare 498.224,75 

Negocierefărăpublicareaprealabil

ă a unuianunţ de participare, 

prevăzută la art.252 lit.a) din 

OUG nr.34/2006 

S.C.Asigurarea 

Românească-

AsiromVienna Insurance 

Group S.A.Bucureşti 

7.  Contract prestări servicii pază 215.106 
AchiziṭieAnexa 2Bla O.U.G. 

34/2006 

S.C. Magic Safe Security 

S.R.L. Piteşti 

8.  
Contract de furnizare bonuri valorice  

carburanți auto 
57.104,85 Achiziṭie directă online 

S.C. OMV Petrom 

Marketing S.R.L.Bucureşti 

9.  Contract furnizare uleiuri 7.940 Achiziṭie directă 
S.C. Market Impex S.R.L. 

Sibiu 

10.  Contract servicii imprimate tipizate 16.312,40 Achiziṭie directă 
S.C. Universal Color S.A. 

Pitești 

11.  Contract furnizare uleiuri 63.202,90 Achiziṭie directă 
S.C. Valtec Premium 

Lubricants S.R.L. București 

12.  
Contract prestări servicii medicale  

medicină de întreprindere 
8.400 Achiziṭie directă 

Cabinet medical  individual 

de medicină  generală 

Dr. Niţescu CarminaPiteşti 

13.  Contract servicii vulcanizare 7.500 Achiziṭie directă 
S.C. Delta Plus Trading 

S.R.L.Piteşti 

14.  
Contract servicii:revizie și reparare 

cric de canal – întreținere și service 

electropalan 

2.400 Achiziṭie directă 
S.C. Repod Serv 2001 

S.R.L.Piteşti 

15.  Contract furnizare lapte pasteurizat 2.374 Achiziṭie directă 
S.C.Brădet 

S.R.L.Com.Brăduleț 

16.  Contract furnizare uleiuri 3.931,20 Achiziṭie directă 
S.C. Mondo Trade S.R.L.  

Tîrgu Mureş 

17.  Contract furnizare antigel 12.215 Achiziṭie directă 
S.C.Transpol S.R.L. 

Timișoara 

18.  Contract furnizare antigel 13.200 Achiziṭie directă 
S.C. Unifilter România 

S.R.L. Satu Mare 

19.  
Contract refacere tencuieli 

exterioare 
79.756,01 Achiziṭie directă 

S.C. Compania Teli 

S.R.L.Piteşti 

20.  Contract lucrări modernizare birouri 145.626,37 Achiziṭie directă online 
S.C.Corem S.R.L.Bascov,  

jud. Argeș 

21.  Acord cadru servicii de asigurare 3.199.600,02 
Licitaṭie deschisă cu etapă finală 

de licitaţie electronică 

S.C.Asigurarea 

Românească-

AsiromVienna Insurance 

Group S.A.Bucureşti 
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22.  
Contract subsecvent servicii de 

asigurare 
799.900   

23.  Acord cadru furnizare piese 1.022.687,50 

Licitaṭie deschisăprin mijloace 

electronice 

S.C. Coprot S.R.L. Oradea 
24.  Contract subsecvent furnizare piese 133.000 

25.  Acord cadru furnizare piese 609.368,72 S.C. Adetrans S.R.L.  

Sighetu Marmaṭiei 26.  Contract subsecvent furnizare piese 100.000 

27.  Acord cadru furnizare piese 266.311 S.C. Mec Diesel See S.R.L. 

Ilfov 28.  Contract subsecvent furnizare piese 43.000 

29.  
Contract subsecvent furnizare 

motorină 
7.212.224,16 

Etapă de licitaţie electronică 

derulată în SEAP, pentru reluarea 

competiției între semnatarii 

acordurilor cadru, încheiate ca 

urmare a licitației deschise cu 

etapă finală de licitaţie 

electronică, derulată în anul 

2015, pentru încheierea a 5 

acorduri cadru pentru o perioadă 

de 4 ani 

S.C. OMV Petrom 

Marketing S.R.L. Bucureşti 

30.  

Contract furnizare 

detergent pentru curățare 

exterioarăşi spălare a 

autovehiculelor, 

detergent pentru curățarea sticlei şi 

detergent pentru curățarea tapițeriei 

7.092,72 Achiziṭie directă 
S.C. Adrom Service 

Carwash S.R.L. Bucureşti 

31.  Contract servicii vidanjare 20.969  Achiziṭie directă 
S.C. Andremar Instal 

Construct S.R.L. Pitești 

32.  
Contract modernizare birou șef 

atelier reparații 
12.511,17 Achiziṭie directă online 

S.C.Corem S.R.L.Bascov, 

jud. Argeș 

33.  

Contract subsecvent servicii de 

tipărire și livrare bilete și 

abonamente, în baza acordului cadru 

încheiat în anul 2012 

80.140 

Atribuire contract subsecvent în 

baza acordului cadru încheiat ca 

urmare a desfășurării procedurii 

de Cerere de oferte din anul 2012 

S.C. Gutenberg S.A. Arad 

34.  Contract furnizare Ad-Blue 73.950 Achiziṭie directă 
S.C. New Design 

Composite S.R.L. Pitești 

35.  Contract furnizare piese 32.800 

Negociere fără invitație 

prealabilă la o procedură 

concurențială de ofertare 

prevăzută la art.117 alin.(1), lit.a) 

din Legea nr.99/2016,pentru o 

parte din reperele cuprinse în 

loturile neatribuite în licitaţia 

deschisă prin mijloace 

electronice 

S.C. Repdrum S.R.L. 

Oradea 

36.  
Contract achizitionare centrală 

telefonicăși înlocuire trasee de 

comunicații existente 

47.500 Achiziṭie directă 
S.C. Vodafone România 

S.R.L. Bucureşti 

37.  
Contract închiriere echipament 

spălare piese 
4.080 Achiziṭie directă 

NCH România Produse de 

Întreţinere S.R.L. Bucureşti 

38.  
Contract servicii de audit financiar şi 

audit statutar, pentru o perioadă de 3 

ani, respectiv: 2016, 2017 și 2018 

113.080 Achiziṭie directă 

MOORE STEPHENS KSC 

ASSURANCE S.R.L. 

București 
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NUMĂRUL DE PROCESE DE ACHIZIŢII PE CATEGORII,  

PENTRU ANUL 2016 

 

 1  → Licitaṭie deschisă prin mijloace electronice 

 1  → Licitaṭie deschisă cu etapă finală de licitaţie electronică  

 1 → Etapă de licitaţie electronică derulată în SEAP, pentru reluarea 

competiției între semnatarii acordurilor cadru, încheiate ca urmare a licitației deschise 

cu etapă finală de licitaţie electronică, derulată în anul 2015, pentru încheierea a 5 

acorduri cadru pentru o perioadă de 4 ani 

 1  → Atribuire contract subsecvent în baza acordului cadru încheiat ca 

urmare a desfășurării procedurii de Cerere de oferte dinanul 2012 

 1  → Achiziṭie Anexa 2Bla O.U.G. 34/2006  

 1 → Negociere fără publicarea  prealabilă a unui anunţ de participare, 

prevăzută la art.252 lit.a) din OUG nr.34/2006 

 1  → Negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de 

ofertare prevăzută la art.117 alin.(1),lit.a) din Legea nr.99/2016, pentru o parte din 

reperele cuprinse în loturile neatribuite în licitaţia deschisă prin mijloace electronice 

 3→ Achiziṭie directă online 

 22  →   Achiziṭie directă offline 

 

Câte achiziţii s-au realizat prin sistemul electronic din totalul achiziţiilor desfăşurate pe 

parcursul exerciţiului anului 2016 

 

   329  Achiziṭii directe on line, în valoare de    312.800,01 lei 

1.481 Achiziṭii directe off line, în valoare de 2.540.023,43 lei 

 

 

DURATA MEDIE A UNUI PROCES DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  

PE CATEGORII DE ACHIZIŢII 

 

 4 luni →  Licitaṭie deschisăprin mijloace electronice; 

 3 luni→  Licitaṭie deschisă cu etapă finală de licitaţie electronică; 

 1 lună→Etapă de licitaţie electronică derulată în SEAP, pentru reluarea 

competiției între semnatarii    acordurilor cadru, încheiate ca urmare a licitației deschise 
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cu etapă finală de licitaţie electronică, derulată în anul 2015, pentru încheierea a 5 

acorduri cadru pentru o perioadă de 4 ani; 

 3 zile→ Atribuire contract subsecvent în baza acordului cadru încheiat ca 

urmare a desfășurării procedurii de Cerere de oferte din anul 2012; 

 1 lună → Achiziṭie Anexa 2Bla O.U.G. 34/2006; 

 10 zile → Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, 

prevăzută la art.252 lit.a) din OUG nr.34/2006; 

 14 zile →   Negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială 

de ofertare prevăzută la art.117 alin.(1),lit.a) din Legea nr.99/2016, pentru o parte din 

reperele cuprinse în loturile neatribuite în licitaţia deschisă prin mijloace electronice; 

 1 lună →   Achiziṭie directă online; 

 14 zile  →  Achiziṭie directă offline. 

 

NUMĂR DE CONTESTAŢII FORMULATE LA  

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 

Nu a fost cazul. 
 

CÂTE PROCEDURI AU FOST ANULATE SAU SUNT ÎN PROCEDURA DE 

ANULARE 
 

 

1 Licitaţie deschisă cu etapă finală de licitaţie electronică pentru încheierea 

unui acord cadru de servicii de asigurare, în conformitate cu prevederile art.209 alin.(1) 

lit.a) din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că 

în cadrul procedurii de atribuire au fost depuse numai oferte inacceptabile şi 

neconforme. 

 

Informatii despre litigii în care este implicată instituţia (în general, nu doar 

cele legate de achiziţii publice) 

Lista litigiilor în curs sau finalizate în anul 2016, în care s.c. publitrans 

2000 s.a. a avut sau are calitatea de reclamantӑ, pȃrȃtӑ sau intervenientӑ  

 

JUDECӐTORIA PITEȘTI 

1.Dosar nr. 8034/280/2015 

- Secṭia: civilӑ; 

- Materia: litigii cu profesioniști; 
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- Obiect: pretenṭii; 

- Stadiu procesual-fond, finalizat parṭial prin Hotӑrȃrea nr. 231/12.01.2016, 

prin care ni s-a admis acṭiunea și obligatӑ pȃrȃta la plata sumei de 41.715,74 

lei,contravaloare debit principal, 6.318,69 lei penalitӑṭi de întӑrziere și 2.073,75 lei, cu 

titlu de cheltuieli de judecatӑ. Deoarece instanṭa de judecatӑ a omis sӑ se pronunṭe pe un 

capӑt de cerere, S.C. Publitrans 2000 S.A. a fӑcut cerere de completare a considerentelor 

și a dispozitivului hotӑrȃri mai sus arӑtate și pentru suma de 924,20 lei; 

- Pӑrṭi în proces: - S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de reclamantӑ; 

-S.C. Media Bussines Advertising, în calitate de pȃrӑtӑ. 

- Termen viitor de judecatӑ:  Finalizat  prin Hotӑrȃrea nr. 301/17.01.2017 

de admitere a cererii noastre. Cu apel în termen de 30 de zile, de la comunicare. 

TRIBUNALUL ARGEȘ 

1.Dosar nr. 2495/109/2009*  

- Secṭia: civilӑ; 

- Materia: civil; 

- Obiect: Legea nr. 10/2001, obligaṭia de a face, de a emite decizie 

soluṭionare notificare, transformatӑ în acṭiune în revendicare a suprafeṭei de 2.340 m.p, 

aflatӑ în proprietatea S.C. Publitrans 2000 S.A., formulatӑ de S.C. Cris Andreea CTP; 

- Stadiu procesual: fond, rejudecare; 

- Pӑrṭi în proces: - S.C. Cris Andreea CTP S.R.L. Pitești, în calitate de 

reclamantӑ;                                                                              

 - S.C. Publitrans 2000 S.A., și alții în calitate de pȃrȃṭi. 

- Termen viitor de judecată:  08.03.2017; 

2.Dosar nr. 3493/109/2015* 

- Secṭia: civilӑ; 

- Materia: litigii cu profesioniști;  

- Obiect:  pretenṭii, constatare nulitate absolutӑ a Dispoziṭiei Primarului 

municipiului Pitești nr.1035/25.06.2015 privind obligativitatea S.C. Publitrans 2000 

S.A. de restituire în naturӑ reclamantului Dumitru C. Constantin a suprafeṭei de 15.952 

m.p. De fapt, este în disputӑ o suprafaṭӑ de 7.703 mp, deoarece diferenṭa pȃnӑ la 15.952 

m.p a fost restituitӑ reclamantului, 

 - Pӑrṭi în proces:- S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de reclamantӑ; 
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 - Primarul municipiului Pitești, în calitate de pȃrȃt. 

 - Termen viitor de judecatӑ: Finalizat prin Hotӑrȃrea nr.452/14.11.2016 

prin care ne-a fost respinsӑ cererea ca nefondatӑ. Cu apel în termen de 30 de zile de la 

comunicare, carea și fost formulat și depus la data de 19.01.2017. 

 

TRIBUNALUL BACӐU 

1.Dosar nr. 3226/180/2010 

- Materia: civil; 

- Obiect: solicitarea instanṭei de judecatӑ de a emite o hotărâre care să țină 

loc de act autentic pentru o suprafaṭӑ de 15.952 m.p. 

- Stadiu: recurs;` 

- Pӑrṭi în proces:- Otobicu Daniel, în calitate de recurent reclamant; 

- Dumitru Constantin și alṭii, în calitate de intimaṭi pȃrȃṭi; 

- S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești, în calitate de intervenientӑ în nume 

propriu. Interesul pe care unitatea noastrӑ îl justificӑ în acest proces este acela cӑ, parte 

din  suprafaṭa de teren  pentru care se solicitӑ emiterea unei hotӑrȃri care sӑ ṭinӑ loc de 

act autentic, se aflӑ în proprietatea noastrӑ(7.703 m.p).   

- Termen viitor de judecată: Judecata este suspendatӑ pȃnӑ la rӑmȃnerea 

definitivӑ a soluṭiilor date în dosarele nr. 2D/P/2013 al D.I.I.C.O.T. Pitești și nr. 

3574/P2013 al Parchetului de pe lȃngӑ Judecӑtoria Pitești. 

TRIBUNALUL ARGEȘ 

1. Dosar nr. 5041/109/2015 

-Secṭia pentru Conflicte de Muncӑ și Asigurӑri Sociale; 

-Obiect: Contestaṭie decizie de concediere; 

-Pӑrṭi:-Cȃrstea Marin, în calitate de contestator;  

-S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de pȃrȃtӑ; 

-Stadiu procesual: Finalizat definitiv  la data de 04.05.2016, prin 

respingerea contestaṭiei; 

2. Dosarul nr. 2654/109/2015 

-Secṭia pentru Conflicte de Muncӑ și Asigurӑri Sociale 

-Obiect: Contestaṭie decizie de concediere 

-Pӑrṭi: -Dumitrescu Mihai, în calitate de contestator; 
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-S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de pȃrӑtӑ. 

-Stadiu procesual: Finalizat definitiv  la data de 02.06.2016, prin 

respingerea apelului formulat de pȃrȃtӑ, împotriva sentinṭei de admitere a contestaṭiei 

reclamantului. 

3.Dosar nr. 317/1259/2016 

- Materia: litigii cu profesioniști; 

- Obiectul dosarului: pretenṭii, respectiv cererea reclamantei S.C. Alien 

Concepet S.R.L. de obligarea de cӑtre instanṭa de judecatӑ a pȃrȃtei S.C. Publitrans 

2000 S.A. la plata sumelor de 426.240 lei, reprezentȃnd lipsӑ de folosinṭӑ  a 20 

automate vȃnzare bilete de cӑlӑtorie și de 710,4 lei pe lunӑ, de la data de 11.09.2016, 

pȃnӑ la plata efectivӑ; 

- Pӑrṭi în proces:- S.C. Alien Concept S.R.L., în calitate de reclamantӑ; 

- S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de pȃrȃtӑ. 

- Stadiul procesual: Finalizat la fond, la data de 25.01.2017, prin anularea 

cererii ca netimbrate; 

4.Dosar nr. 6398/109/2016 

-Materia: Litigii cu profesioniști; 

-Stadiul procesual al dosarului: Fond. La data prezentei unitatea noastrӑ a 

formulat întȃmpinare, urmȃnd a fi comunicatӑ de cӑtre instanṭӑ reclamantei și apoi sӑ fie 

stabilit primul termen de judecatӑ; 

-Obiectul dosarului: pretenṭii PROFIT AFERENT PERIOADEI 

01.10.2014-01.10.2015; 

- Pӑrṭi în proces: - S.C. C.N.C.D. S.A., aflatӑ în procedura generalӑ a 

insolvenṭei, în       calitate de reclamantӑ; 

- S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de pȃrȃtӑ. 

TRIBUNALUL BUCUREȘTI 

1.Dosar nr. 10080/3/2015 

- Secṭia: secṭia I penalӑ; 

- Materia: penal; 

- Obiect: luare de mitӑ; 

- Pӑrṭi în proces:- Tudor Pendiuc și alṭii, în calitate de inculpaṭi; 

- Consiliul Local al municipiului Pitești, în calitate de parte civilӑ; 
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- S.C. C.N.C.D. S.A. prin administrator judiciar S.C. BIO CONSULT              

S.P.R.L, în calitate de parte responsabilӑ civilmente; 

- S.C. Girexim Universal S.A., în calitate de parte responsabilӑ civilmente; 

- S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de intervenientӑ în nume propriu 

pentru suma de 23.013.099,65 lei, la care se adaugӑ valoarea la zi a celor 80 de 

autobuze conform Rechizitoriului întocmit de Direcṭia Naṭionalӑ Anticorupṭie. 

Prejudiciul reṭinut în cauzӑ poate fi modificat în plus sau în  minus, funcṭie de 

concluziile expertizelor de specialitate efectuate în cauzӑ. 

- Stadiu procesual: fond; 

- Termen viitor de judecatӑ: 09.03.2017; 

Observaṭie: S.C. Publitrans 2000 S.A. este reprezentatӑ prin avocat 

BIROUL ASOCIAT AL EXECUTORILOR JUDECӐTOREȘTI     

BUCESCU    EMANOIL-COPACI DOREL ȘI NEGOIESCU ADRIAN 

1.Dosar nr. 48/2015 

- Materie: civil; 

- Obiect: executare silitӑ pentru suma de 6.704,53 lei, reprezentȃnd 

contravaloare facturӑ servicii, neachitatӑ și penalitӑṭi de întȃrziere pȃnӑ la achitarea 

debitului; 

- Stadiu: în executare, nu s-au identificat bunuri mobile și imobile ale 

debitoarei,  supuse impozitelor și taxelor locale, nici conturi în bӑnci comerciale; 

- Pӑrṭi în litigiu:- S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de reclamantӑ 

creditoare; 

- S.C. Mariberta Software S.R.L., în calitate de pȃrȃtӑ debitoare. 
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Organigrama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatii despre managementul resurselor umane 
 

- Activitatea societății s-a desfășurat în cursul anului 2016 cu un număr 

mediu de personal de 361,5 salariați; 

- Organigrama este aprobată prin Hotărâre de Consiliu Local cu un număr de 

367 salariați inclusiv funcțiile de conducere (director general,directori executivi); 

- Organigrama este structurată pe doua direcții principale ,tehnică și 

economică și 5 compartimente/birouri în subordinea Directorului General, astfel: 

a) Direcția tehnică  - Director Tehnic - având în subordine         

 -  secția exploatare 

 -  atelier reparații 

       -  birou tehnic 

b)   Direcția economică – Director Economic  - având în subordine  

       – birou financiar contabilitate 

        - birou achiziții 

        - birou  vânzare bilete și abonamente 
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        - comp. control financiar de gestiuni 

c)   Birou Resurse Umane 

d)   Compartiment juridic 

e)   Compartiment Relații cu publicul 

f)    Compartiment Protecția muncii și Siguranța circulației 

g)   Audit intern 

 

Situația salariului net  pe categorii profesionale se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 

Categorie personal Nr. salariați Salariu mediu net 

1.  TESA execuție 38 1.886 lei 

2.  Muncitori necalificați 7 1.276 lei 

3.  Revizori tehnici 5 1.609 lei 

4.  Gestionari 4 1.321 lei 

5.  Gestionari carburanți 3 1.501 lei 

6.  Şoferi autobuz 154 1.781 lei 

7.  Şoferi diverși 7 1.751 lei 

8.  Şoferi atelier mobil 5 1.523 lei 

9.  Vânzare bilete și abonamente 59 1.263 lei 

10.  Casiere colectoare 4 1.358 lei 

11.  Controlori  24 1.153 lei 

12.  Impiegați cap linie 17 1.302 lei 

13.  Impiegați dispeceri 5 1.555 lei 

14.  Mecanici 19 1.300 lei 

15.  Meserii diverse 12 1.377 lei                                                                                                                                                                                                                                                                                   

16.  total 364 1.626 lei 

        

Fluctuația de personal în cursul anului 2016 a fost de 7% (raportul dintre 

numărul de iesiri din personal raportat la numărul mediu de salariați); pentru ocuparea 

posturilor rămase libere, urmare a încetării raporturilor de muncă, au fost organizate un 

număr de 7 concursuri, anunțate atât la A.J.O.F.M. cât și în presa locală.  
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Anexa nr.11 

 

SC TERMO CALOR CONFORT SA – RAPORT ACTIVITATE 2016 

SECȚIUNEA I 

I. Misiunea societăţii: 

Obiectivul principal al societăţii în anul 2016 l-a constituit prestarea 

serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru 

consumatori racordaţi la sistemul centralizat: populaţia şi agenţii economici din 

municipiul Piteşti şi pentru populaţia din comuna Mărăcineni, în condiţii de calitate şi 

continuitate, cu limitarea impactului asupra mediului înconjurător. 

II. Cadrul general de desfăşurare a activităţii:  

Pentru desfăşurarea activităţii, societatea deţine licenţe de producere 

energie electrică (nr. 967/28.10.2010) şi energie termică (nr. 968/28.10.2010), acordate 

de către Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.) şi licenţa pentru 

serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepţia producerii în cogenerare 

(nr. 3509/16.12.2015), acordată de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.). 

Activitatea desfăşurată are un caracter puternic sezonier, ceea ce determină 

un raport de 1/17, energie termică furnizată într-o lună de vară, comparativ cu o lună de 

iarnă. Pe lângă aceasta, temperatura mediului exterior influenţează semnificativ 

producţia, astfel că pentru acelaşi număr de consumatori se pot înregistra diferenţe 

însemnate între cantităţile de energie termică furnizate într-o lună a anului curent, 

comparativ cu aceeaşi lună a unui an precedent. 

Societatea are obligaţia contractuală de a plăti în avans contravaloarea 

gazelor naturale. Decalajele între termenele de plată pe care trebuie să le respecte 

societatea faţă de furnizori, în special faţă de furnizorul de gaze naturale şi termenul de 

plată pe care îl au clienţii faţă de societatea Termo Calor Confort S.A., sunt probleme 

vechi. Am solicitat modificări ale actelor normative care reglementează obligaţiile 

contractuale şi un mic pas a fost făcut în anul 2016 prin modificarea Legii nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice. Astefel, factura se emite cel mai târziu până la 

data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii serviciilor 

de utilităţi publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi să achite facturile 
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reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadenţă de 15 

zile de la data emiterii facturilor (anterior 15 zile lucrătoare). Termenul de scadenţă 

privind plata facturii se calculează începând cu data emiterii facturii. Neachitarea 

facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de 

întârziere.  

Factura emisă pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu 

legislativă care reglementează obligaţiile contractuale.      

 

III. Obiectivele prevăzute pentru anul 2016: 

S.C. Termo Calor Confort S.A. gestionează instalaţiile şi echipamentele 

aferente celor 58 centrale termice, de zonă şi de cvartal: C.T. 401, C.T. 403, C.T. 404, 

C.T. 405, C.T. 406, C.T. 504, C.T. 504 CD, C.T. 505, C.T. 507, C.T. 509, C.T. 510, 

C.T. 511, C.T. 513, C.T. 517, C.T. 518, C.T. 521, C.T. 601,  C.T. 602, C.T. 603, C.T. 

604, C.T. 608, C.T. 610, C.T. 701, C.T. 707, C.T. 711-712, C.T. 713, C.T. 714, C.T. 

715, C.T. 716, C.T. 717, C.T.718, C.T. 722, C.T. 723, C.T. 724, C.T. 726, C.T. 729, 

C.T. 801, C.T. 802, C.T. 803, C.T. 804, C.T. 805, C.T. 806, C.T. 807, C.T. 809, C.T. 

810, C.T. 811, C.T. 910, C.T. 1004, C.T. 1005, C.T. 1009, C.T. 1019, C.T. 1216, C.T. 

1217, C.T. 202, C.T. 206, C.T. 207, C.T. Şcoala nr. 9, C.T. I.C.D.P. Mărăcineni),  

precum şi reţelele primare şi secundare (de transport şi distribuţie a energiei termice) 

aferente.  

Anul 2015 Anul 2016

168.843,80 159.275,90

107.004,7668 107.812,4801

61.839,0332 51.463,4199

36,62 32,31

84.893,10 84.541,80

63.006,4561 63.589,4903

21.886,6439 20.952,3097

25,78 24,78

253.736,90 243.817,70

170.011,2229 171.401,9704

83.725,6771 72.415,7296

33,00 29,70Pierderi totale Piteşti [%]

Pierderi tehnologice realizate [Gcal]

Pierderi tehnologice realizate [%]

Total energie termică produsă [Gcal]

Total energie termică livrată [Gcal]

Total SACET:

Energie termică produsă [Gcal]

Pierderi totale Piteşti [Gcal]

Energie termică livrată [Gcal]

Energie termică produsă [Gcal]

Energia termică C.T.zonă:

Energia termică C.T.cvartal:

Energie termică livrată [Gcal]

Pierderi tehnologice realizate [Gcal]

Pierderi tehnologice realizate [%]
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Reţeaua primară de transport de pe teritoriul municipiului Piteşti 

(magistrale, ramificaţii, racorduri), totalizează o lungime de traseu de 13,359 Km, 

respectiv lungime conducte 27,068 Km. Conductele sunt amplasate subteran şi 

suprateran în proporţie de 80% şi respectiv 20%, iar diametrele acestora sunt cuprinse 

între 50 şi 600 mm, supradimensionate pentru consumul actual, uzate fizic şi moral în 

cea mai mare parte.  

Reţeaua secundară de distribuţie: încălzire, apă caldă de consum şi 

recirculaţie, are o lungime de conducte de 265,8 km, amplasată în canale termice, cu 

diametre cuprinse între 25 şi 300 mm, uzate şi supradimensionate.  

Distribuţia energiei termice se realizează din centrale termice de cvartal sau 

puncte termice şi module termice aferente centralelor termice de zonă, aflate în 

proprietate publică. 

În vara anului 2016 au fost înregistrate cereri de debranşare, acestea 

determinând scăderea numărului de apartamente branşate la SACET, de la 23.540 la 

data de 31.12.2015, la 23.015 la data de 31.12.2016, mai puţin cu 525 de apartamente. 

Dacă ne raportăm la cele 56.600 apartamente racordate iniţial la sistemul centralizat de 

alimentare cu energie termică, gradul de debranşare este de peste 40,66%. Debranşările 

au condus la apariţia dezechilibrelor în sistemul de distribuţie a energiei termice şi la 

creşterea pierderilor tehnologice procentuale pe reţelele secundare. 

Pentru eliminarea / reducerea problemelor legate de plata energiei termice 

de către consumatori, a fost continuată acţiunea de încheiere a convenţiilor de facturare 

individuală a consumurilor de energie termică (anexe la Contractul de furnizare a 

energiei termice încheiat cu asociaţia de proprietari), în baza prevederilor Ordinului nr. 

483/2008 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice şi prevederilor Legii nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu 

energie termică, cu modificările şi completările ulterioare. 

În anul 2016 relaţiile contractuale între societate şi utilizatori au decurs din 

cele 1.295 contracte de furnizare a energiei termice, din care: 

• 357   cu agenţi economici 

• 938   cu populaţia, din care: 

  101  individuale (8 case şi 93 apartamente cu contorizare pe orizontală); 

  837  asociaţii de proprietari. 
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Din cele 837 asociaţii de proprietari cu care sunt încheiate contracte, 327 au 

încheiat şi convenţii de facturare individuală, numărul total al convenţiilor la 31.12.2016 

fiind de 12.176. 

Dificultăţile întâmpinate în ceea ce priveşte încasarea energiei termice 

furnizate populaţiei, fondurile insuficiente de care dispune societatea, plata în avans a 

contravalorii gazelor naturale sunt motive pentru care valorile alocate pentru investiţii în 

anul 2016 au fost doar pentru dotări.  

 

IV. Politicile, programele şi proiectele iniţiate/continuate în anul 2016: 

Pentru obţinerea cofinanţării lucrărilor de investiţii pentru reabilitarea 

SACET prin diverse programe naţionale sau europene, a fost absolut necesară 

declararea zonelor unitare de încălzire la nivelul municipiului Piteşti, în conformitate cu 

prevederile Legii 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu 

modificările şi completările ulterioare. Consiliul Local al municipiului Piteşti a stabilit 

încă din anul 2012, prin H.C.L. nr. 24/26.01.2012, zonele unitare de încălzire, având la 

bază lucrarea  ”Actualizare studiu pentru stabilirea zonelor unitare de încălzire în 

municipiul Piteşti”. Toate condominiile, cu un grad de debranşare sub valoarea de 49%, 

au devenit astfel zone unitare de încălzire. 

Rezultatele scontate ale acestor măsuri constau în creşterea gradului de 

satisfacţie, reducerea costurilor energiei termice, diminuarea numărului de debranşări, 

utilizarea eficientă a combustibililor şi încadrarea în standardele europene privind 

protecţia mediului. 

În anul 2016, ca urmare a măsurilor implementate (reabilitarea şi 

modernizarea reţelei de transport, amălasată pe strada 1 Decembrie 1918, tronsonul 

situat între racordul C.T. 910 şi racorsul Spitalului Judeţean Argeş), S.C. Termo Calor 

Confort S.A. a realizat reducerea consumului de gaze naturale ce poate fi exprimată 

printr-o eficienţă energetică de 99 tcc. 

În vederea creşterii gradului de satisfacere a consumatorilor de energie 

termică şi a eficienţei economice a sistemului de producere, propunem realizarea unei 

centrale de cogenerare de înaltă eficienţă cu turbine de gaze de aproximativ 15 MWe la 

obiectivul CET Găvana şi realizarea unor centrale de cogenerare de înaltă eficienţă cu 

motoare termice de mică putere (1 ÷ 3,5 MWe), în centralele termice de zonă cu 

consum termic ridicat şi constant.   
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V. Concluzii 

Considerăm că în anul 2016, s-a furnizat energia termică necesară 

preparării apei calde de consum şi încălzirii în condiţiile de calitate stabilite în 

contractele de furnizare. Numărul reclamaţiilor/ sesizărilor privind nerespectarea 

obligaţiilor prevăzute în licenţe, înregistrate în 2016, a fost de 236 cu privire la calitatea 

apei calde de consum şi 93 cu privire la încăzire. Nu toate s-au dovedit a fi din vina 

operatorului - S.C. Termo Calor Confort S.A. (total reclamaţii = 329, din vina 

opeartorului = 105 reclamaţii).  

Societatea are ca preocupări permanente creşterea calităţii serviciilor 

furnizate, satisfacerea cerinţelor clienţilor şi a tuturor părţilor interesate, eficientizarea 

activităţilor, precum şi îmbunătăţirea imaginii organizaţiei, prin stabilirea, 

documentarea, implementarea, certificarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a 

eficacităţii unui Sistem de Control Intern Managerial, în conformitate cu cerinţele 

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015, pentru aprobarea 

Codului controlului intern / managerial al entităţilor publice.   

 

SECȚIUNEA II 

 

PROFIL ORGANIZAŢIONAL 

Date de contact: S.C. Termo Calor Confort S.A strada Calea Bucuresti, 

bloc U4 mezanin, teleln: 0248 222.956, Fax: 0248 222.965, website: 

www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro 

S.C. Termo Calor Confort S.A. Piteşti este operatorul regional, ce 

funcţionează în baza delegării gestiunii serviciului de producere, transport, distribuţie şi 

furnizare de energie termică de către Termoserv Argeş, asociaţia de dezvoltare 

intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de producere, transport, distribuţie şi 

furnizare de energie termică în sistem centralizat, constituită prin asocierea: 

- municipiului Piteşti 

- oraşului Topoloveni 

- comunei Mărăcineni. 

Activitatea principală a societăţii este producerea, transportul, distribuţia şi 

furnizarea de energie termică, activităţi secundare: producerea de energie electrică, 

http://www.termopitesti.ro/
mailto:office@termopitesti.ro
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repararea maşinilor, echipamentelor electrice, lucrări de instalaţii electrice, lucrări de 

instalaţii sanitare, de încălzire. 

POLITICI PUBLICE 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare a Activităţii de 

Termoficare din Municipiul Piteşti: 

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a activităţii de termoficare a 

Municipiului Piteşti îl constituie satisfacerea necesarului de energie termică (apă caldă 

de consum şi încălzire) atât în prezent, cât şi pe termen mediu şi lung, la un preţ cât mai 

scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi la un standard de viaţă civilizat, în 

condiţii de calitate, continuitate şi siguranţă în alimentarea consumatorilor, cu 

respectarea principiilor dezvoltării durabile. Având în vedere importanţa energiei 

termice pentru locuitorii Municipiului Piteşti, precum şi pentru unităţile economice, 

dezvoltarea activităţii de termoficare se realizează sub supravegherea autorităţii publice 

locale, prin elaborarea şi transpunerea în practică a strategiei.  

Prezenta strategie este în concordanţă cu programul „Termoficare 2006-

2015 căldură şi confort”, aprobat prin HG nr. 462/2006, republicată şi Regulamentul 

pentru implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” aprobat 

prin Ordinul MAI nr. 124/05.06.2012. 

Dezvoltarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică 

(SACET) este opţiunea strategică a Guvernului României, aşa cum reiese din Hotărârea 

Guvernului nr. 882/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu 

energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate şi din 

Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007 pentru aprobarea Strategiei Energetice a României 

pentru perioada 2007- 2020. Reabilitarea şi modernizarea acestor sisteme este în 

concordanţă cu Strategia naţională în domeniul eficienţei energetice, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr.163/2004, şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.219/2007 

privind promovarea cogenerării de înaltă eficienţă bazată pe cererea de energie termică 

utilă. 

Obiective strategice 

Într-un context naţional din ce în ce mai globalizat, politica termoficării 

Municipiului Piteşti trebuie realizată în cadrul schimbărilor şi evoluţiilor ce au loc pe 

plan local, naţional şi european. În acest context, politica termoficării din Municipiul 
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Piteşti trebuie să fie corelată cu directivele Comunităţii Europene în domeniu. Strategia 

va urmări îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici de energie – mediu ale 

Uniunii Europene, obiective asumate şi de România. 

Siguranţa energetică 

- creşterea siguranţei energetice prin asigurarea necesarului de resurse 

energetice 

şi limitarea dependenţei de resurse energetice din import (gaze naturale, 

păcură); 

- diversificarea surselor de producere; 

- protecţia infrastructurii critice. 

Dezvoltarea durabilă 

- creşterea eficienţei energetice; 

- promovarea producerii de energie electrică şi termică pe bază de resurse 

regenerabile; 

- promovarea producerii de energie electrică şi termică în centrale de 

cogenerare, 

în special în instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă; 

- reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului 

înconjurător; 

- utilizarea raţională şi eficientă a resurselor energetice primare. 

Competitivitate 

- dezvoltarea pieţelor concurenţiale de energie electrică, energie termică, 

gaze naturale, certificate verzi, certificate de emisii gaze cu efect de seră şi servicii 

energetice; 

- liberalizarea accesului permanent şi nediscriminatoriu al participanţilor la 

pieţele 

de energie electrică (transport şi distribuţie); 

- continuarea procesului de restructurare şi privatizare, în special pe bursă, 

în sectoarele energiei electrice, termice şi gazelor naturale. 

Obiectivul principal al societăţii în anul 2016 l-a constituit prestarea 

serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru 

consumatori racordaţi la sistemul centralizat: populaţia şi agenţii economici din 
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municipiul Piteşti şi pentru populaţia din comuna Mărăcineni, în condiţii de calitate şi 

continuitate, cu limitarea impactului asupra mediului înconjurător. 

Energia termică este livrată consumatorilor / utilizatorilor, populaţie şi 

agenţi economici, pentru prepararea apei calde de consum şi pentru încălzire.  

În anul 2016, producerea energiei termice în municipiul Piteşti a fost 

realizată în 57 de centrale termice (de zonă, de cvartal). 

Reţeaua primară de transport a energiei termice, amplasată 80% subteran, 

20% suprateran, totalizează o lungime de traseu de 13,359 Km, respectiv lungime 

conducte 27,068 Km. Diametrele acestora sunt cuprinse între 50 şi 600 mm, 

supradimensionate pentru consumul actual, uzate fizic şi moral.  

Reţeaua secundară de distribuţie: încălzire, apă caldă de consum şi 

recirculaţie, are o lungime de conducte de 265,8 km, amplasată în canale termice, cu 

diametre cuprinse între 25 şi 300 mm, de asemenea, uzate şi supradimensionate.  

Distribuţia energiei termice se realizează din centrale termice de cvartal sau 

puncte termice şi module termice aferente centralelor termice de zonă, aflate în 

proprietate publică. 

Principalii indicatori ai serviciului de alimentare centralizată cu energie 

termică (producere, transport, distribuţie şi furnizare)  gestionat de S.C. Termo Calor 

Confort S.A., pe teritoriul municipiului Piteşti, în anul 2016, au fost: 

o Energie termică produsă          243.818 Gcal 

o Energie termică facturată         171.402 Gcal 

o Pierderi tehnologice                  72.416 Gcal 

o Contracte, total, din care:           1.295 

- agenţi economici               318 

- instituţii publice                  39 

- populaţie, total, din care:   938 

 - individuale           101 (8 case şi 93 apartamente cu 

contorizare pe orizontală); 

 - asociaţii de proprietari  837 

Din cele 837 asociaţii de proprietari cu care s-au încheiat contracte, 327 au 

încheiat convenţii de facturare individuală, numărul total al convenţiilor la 31.12.2016 

fiind de 12.176. 
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TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ 

Bugetul instituţiei: 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  

rectificat pe anul 2016 
      mii lei 

  

  

  INDICATORI  

  

Nr.  

 Rd. 

Propuneri  

an 2016 

0 1 2 3 5 

I     
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 

1 57.273 

  

  

  

  

  

1   
Venituri totale din exploatare, din care:  

2 57.267 

    
a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 

3 24.754 

    
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 

4   

2   
Venituri financiare  

5 6 

3   
Venituri extraordinare  

6   

II     
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 

7 57.033 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   
Cheltuieli pentru exploatare, din care: 

8 57.008 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A. 
cheltuieli cu bunuri si servicii 

9 45.289 

B. 
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 

10 624 

C. 
cheltuieli cu personalul, din care: 

11 9.845 

 

C0 cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 +Rd.14) 
12 7.644 

C1 ch. cu salariile 
13 7.542 

C2 bonusuri 
14 102 

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 
15 0 

  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 
16   

C4 
cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere 

si control, comisii si comitete 
17 319 

C5 

  

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, 

fondurile speciale şi alte obligaţii legale 
  

18 

  

1.882 

D. 
alte cheltuieli de exploatare 

19 1.250 

2  
Cheltuieli financiare  

20 25 

3  
Cheltuieli extraordinare  

21 0 

III     
REZULTATUL BRUT  (profit/pierdere)  

22 240 

IV     
IMPOZIT PE PROFIT  

23   

V   

  

  

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 

PROFIT, din care: 
  

24 

  

240 

  

  

  

  

  

  

1   
Rezerve legale  

25   

2   

  

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevazute  

de lege 
  

26 

  

  

3   
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 

27 240 
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  4 
  

  

  

  

  

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru 

proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea 

surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor 

şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 
28 

  

  

  

  

  

  5   
Alte repartizări prevăzute de lege 

29   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6   

  

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 

Rd.25, 26, 27, 28, 29. 
  

30 

  

  

7 

  

  

  

  

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai 

mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului 

economic în exerciţiul financiar de referinţă 

  

  

  

31 

  

  

  

  

8 

  

  

Minimum 50% vărsăminte la bugetulu de stat sau local în cazul regiilor 

autonome, ori dividente cuvenite  acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor 

naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar stat, din care: 

  

  

  

  

32 

  

  

  

  

  

  a)   - dividende cuvenite bugetului de stat  
33   

  b)   - dividende cuvenite bugetului local  
33a   

  c)   - dividende cuvenite altor acţionari  
34   

9 
  

  

  

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la 

alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare  

  

  

35 

  

  

  

VI     
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 

36   

VII   

    
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:  

 

37    

    a)  
cheltuieli materiale  

38   

    b) 
cheltuieli cu salariile  

39   

    c) 
cheltuieli privind prestările de servicii 

40   

    d) 
cheltuieli cu reclama şi publicitate  

41   

    e) 
alte cheltuieli 

42   

VIII     
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 

43 1.004 

  1   
Alocaţii de la buget, din care:  

44   

      
 alocatii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 

45   

IX     
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 

46 865 

X     
DATE DE FUNDAMENTARE  

47   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1   
Nr. de personal prognozat la finele anului  

48 290 

2   
Nr. mediu de salariaţi total  

49 287 

3   

  

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor 

de natură salarială 
  

50 

  

2.220 

4 
  

  

  

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile 

(lei/persoană) (Rd.13 / Rd.49) / 12*1000 

  

  

51 

  

  

2.190 

5   

  

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii 

lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)  
  

52 

  

199,54 
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  6   

  

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate 

produse finite/persoană)  
  

53 

  

699,11 

7   

  
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7 / Rd.1) x 1000  

  

54 

  

995,81 

8   
Plati restante, în preţuri curente  

55 5.319 

9   
Creante restante, în preţuri curente  

56 4.248 

Surse de finanţare: surse proprii 

 

Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţii sectoriale şi concesiunile de 

lucrări şi servicii: 

Obiectul contractului 
Valoarea contractului 

[lei fără TVA] 
Procedura de achiziţie Executant 

Lucrări de refacere a zonei verzi după execuţia 

lucrărilor de avarii la reţelele de termoficare 

Tarife conform HCL 

164/30.05.2013 

Cumpărare directa S.C. Salpitflor Green 

S.A. Piteşti 

Lucrări de refacere suprafeţe carosabile afectate 

după execuţia lucrărilor de avarii la reţelele de 

termoficare 

Tarife conform HCL 

327/31.10.2013 

Cumpărare directa Administraţia 

Domeniului Public 

Piteşti 

Servicii de analiza de risc la securitatea fizica la 

casieriile S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. 

Piteşti – 5 casierii 

2.475,00 lei 

Cumpărare directa 

prin CO 
S.C.Argessis Securrity 

Piteşti    

Servicii medicale  17.800,00 
Cumpărare directa 

prin CO 

S.C. Solomed Plus  

S.R.L. Piteşti 

Verificare tehnica a instalaţiilor de utilizare gaze 

naturale  
22.986,00 lei/an 

Cumpărare directa 

prin CO 

S.C. Total Fluid 

Construct S.R.L. 

Piteşti 

Verificare tehnica a supapelor de siguranţă 8.583,40 lei/an 
Cumpărare directa 

prin CO 

S.C.CNCIR –

Sucursala Piteşti 

Bonuri de valoare pentru carburant auto 91.974,78 

Cumpărare directa 

prin SEAP 

OMV Petrom 

Marketing SRL 

1) Servicii de monitorizare, intervenţie a 

sistemelor  antiefracţie instalate la cele 6 casierii  

2) Asigurarea de service si mentenanaţă pentru 

sistemele de securitate  

864,00 lei/lună 

 

 

144,00 lei/luna 

 

Cumpărare directa 

prin SEAP 

S.C. Quartz Security  

Control S.R.L. Piteşti 

Efectuarea de servicii de auditare  a situaţiilor 

financiare anuale ale S.C.                                  

Termo Calor Confort S.A. Piteşti” 

8.250 lei /an 

 24.750 lei/3 ani 

Cumpărare directa 

prin CO 

S.C.Eval Expert S.R.L. 

Piteşti. 

Verificarea şi validarea Raportului  de 

Monitorizare a emisiilor de gaze cu                                   

efect de seră pe anul 2016 la CT 910 

1750,00 Lei  

 

Cumpărare directa 

prin SEAP 

S.C.SRAC CERT SRL 

Bucureşti 

Reevaluarea activelor fixe corporale de natura 

construcţiilor si terenurilor aparţinând domeniului 

public al Mun. Piteşti 

 

21.000 lei  

Cumpărare directa 

prin SEAP 

 

S.C. Mondo Puls 

S.R.L. Piteşti, 

Întocmirea raportului de evaluare a bunurilor    
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pentru stabilirea preţului iniţial de vânzare a 

activelor scoase din funcţiune de la CET Găvana, 

bunuri aparţinând domeniului privat al 

Municipiului Piteşti si concesionate S.C.Termo 

Calor Confort SA 

 

24.000 lei  

Cumpărare directa 

prin SEAP 

S.C. Mondo Puls 

S.R.L. Piteşti, 

 

Achiziţie de contoare energie termica 

 

86.494,80 lei  

Cumpărare directa 

prin SEAP 

S.C. Electroval Sound 

S.R.L. Piteşti, 

Elaborarea auditului energetic pe un contur de 

consum energetic care sa reprezinte cel puţin 50% 

din consumul energetic al SACET al 

Municipiului Piteşti aflat in exploatarea SC 

Termo Calor Confort SA 

 

24.000 lei  

Cumpărare directa 

prin SEAP 

 

ICEMENERG 

S.A. Bucureşti 

 

 

Din totalul celor 14 achiziţii desfăşurate pe parcursul exerciţiului anului 

calendaristic de raportare, 7 achiziţii s-au realizat prin sistemul electronic. 

Pentru achiziţiile derulate prin SEAP nu au fost contestaţii formulate la 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi nu au fost proceduri anulate sau 

care sunt în perioada de anulare. 

Informaţii despre litigii: 

Numărul total al dosarelor depuse pe rolul instantei înregistrate în cursul 

anului 2016 se ridică la un total de 394 dosare ce au avut ca obiect „ordonanţă de plată”, 

„cerere de valoare redusă”, acţiune în pretenţii. Precizăm că dosarele nu au fost încă 

finalizate, o parte din acestea nu au fixat încă termenul, altele aflându-se în căile 

ordinare de atac (apel, recurs). În cursul anului 2016 s-au pus în executare un număr de 

125 titluri executorii. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 234 

 

Organigrama: 

 

 

 Persoane cu funcţii de conducere:  

 Richiţeanu Iulian – Director General 

 Răceanu Liviu – Economist Şef 

 Informaţii despre managementul resurselor umane: 
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- fluctuaţia personalului: ianuarie 2016 = 290 angajaţi, decembrie 2016 = 

275 angajaţi 

- numărul de concursuri organizate = 1 (pentru birou juridic) 

- fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere = 1 (pentru Economist Şef) 

- venitul mediu = 2149 lei. 

 

 

 

Anexa nr.12 

 

SC Salubritate 2000 SA – Raport activitate anul 2016 

 

Profil organizațional 

Prezentare generală / Misiunea societății / Date de contact 

  

S.C. Salubritate 2000 S.A. are sediul în localitatea Piteşti, str. Târgul din 

Vale nr. 25 și este o societate pe acţiuni, constituită urmare a reorganizării R.A. 

REGOTRANS Piteşti prin divizare totală, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 

28/2000, și a Ordonanței de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor 

autonome. Societatea astfel constituită este persoană juridică şi funcţionează potrivit 

reglementărilor Legii societăţilor nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare 

şi este înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J03/184/2000, RO13031718, de la 

data de 01.07.2000.   

S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești are ca acţionar unic Consiliul Local al 

Municipiului Piteşti care, potrivit prerogativelor conferite de Legea nr. 215/2001 cu 

modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală republicată, 

administrează patrimoniul Municipiului Piteşti. 

Activitatea principală este: Colectarea deșeurilor nepericuloase, CAEN 

rev.2-3811.   

Deține  licenţa  CLASA 1, nr. 2133/ 31.07 2014 - pentru activitatea de 

colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare 

provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate 
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separate, fără a a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și 

electronice, baterii și acumulatori.      

Societatea își desfășoară activitatea în zona Pitești sud, respectiv cartierele 

Banat, Calea   București, Calea Câmpulung, Craiovei, Prundu, Războieni, Traian, Tudor 

Vladimirescu și în următoarele localități cu care avem încheiate contracte de prestări 

servicii de salubrizare : comunele Albota, Bradu, Căteasca, Moșoaia, Oarja, Rătești, 

Săpata, Ștefănești și Vedea.   

Pentru efectuarea serviciului de salubrizare, societatea  utilizează 

autovehicule performante, printre care : 2 autospeciale MAN TGL de 22 mc și 25 mc și 

2 autospeciale SCANIA pentru colectare materiale reciclabile, 1 autospecială  IVECO 

care poate opera și containere îngropate, 7 autospeciale MAN TGM / TGS cu și fără 

compactare, 2 autocontainere  MAN, 1 autocontainer  MAN Abrolkipper, 1 

autocontainer SCANIA, 1 încărcător Buldo Terex 65, 1 încărcător CATERPILLAR- 

pentru încărcare deșeuri diverse, 1 autocompatoare RENAULT, 1 autoutilitară 

PEUGEOT pentru aprovizionare diverse. Acestea sunt dotate cu GPS, putându-se astfel 

supraveghea și coordona activitatea personalului care le deservește și interveni în cel 

mai scurt timp în cazul unor defecțiuni sau probleme apărute pe traseu în timpul 

programului și mai ales pentru eficientizarea activității. 

Igienizarea autovehiculelor se face la sediul societății cu personal propriu,  

în stația de spălare. 

Reparațiile și întreținerea lor este asigurată de atelierul tehnic, care prin 

personalul calificat asigură buna funcționare, conform programului lucrărilor de 

reparații și întreținere pe care atelierul o prezintă spre aprobare conducerii societății și 

este introdus anual în bugetul de venituri și cheltuieli. 

Prin închiriere, comodat sau contra cost, utilizatorilor li se asigură pubele, 

containere, containere colectare selectivă pentru plastic, hârtie/carton, sticlă adecvate 

mijloacelor de transport din dotare, suficiente pentru a asigura capacitatea de 

înmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive. Cele care se 

deteriorează sunt reparate sau înlocuite. 

Date de contact :      Telefon:  0248/636886- Secretariat  

Telefon:  0248/636535-Dispecerat 

Fax :       0248/215308 

E-mail :  salubritate@gmail.com 

Site : WWW.salubritate -2000.ro 

mailto:salubritate@gmail.com
http://www.salubritate/
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Politici publice la nivelul societății 

Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii/ Obiective/ Priorități 

 

S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești doreşte să-şi îmbunătăţească continuu 

performanţele prin controlul impactului activităţii desfăşurate în procesul de colectare, 

transport şi depozitare gunoi menajer. De asemenea asigură servicii de calitate fără a 

prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea şi sănătatea 

partenerilor.  

Pentru aceasta,  societatea duce următoarea politică: 

●respectarea cerinţelor clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate, aplicând 

prevederile legislaţiei în vigoare, ale standardelor existente armonizate cu normele U.E. 

precum şi exigenţele interne; 

● prestarea în condiţii de securitate a serviciilor specifice;  

●dezvoltarea profesională  prin instruirea şi crearea unui mediu stimulativ 

pentru aceasta; 

● îmbunătățirea continuă a interfeţelor cu angajaţii, autorităţile şi 

comunitatea, prin care se comunică politica, obiectivele şi performanţele activităţilor 

noastre;  

●asigurarea creşterii satisfacţiei clienţilor prin prestarea de servicii de 

calitate; 

● prevenirea poluării mediului, prin promovarea şi implementarea celor 

mai bune tehnici disponibile în operaţiunile noastre; 

● protejarea mediului înconjurător prin reducerea atât a emisiilor cât şi a 

utilizării resurselor naturale neregenerabile și creşterea gradului de recuperare materială 

şi energetică a deşeurilor;  

●asigurarea securității şi sănătății la locurile de muncă prin minimizarea 

sau izolarea riscurilor pentru angajaţi, clienți şi vizitatori. 

Obiectivele serviciului prestat  

● în toată zona serviciului, la toate gospodăriile, urbane și rurale, în case 

individuale și blocuri, să ofere o colectare regulată, fiabilă și eficientă  de deșeuri 

municipale solide provenite din gospodării, întreprinderi comerciale, instituții publice, 
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precum și din partea altor producători de deșeuri municipale solide, care sunt similare 

deșeurilor menajere. 

● să ofere colectarea periodică, fiabilă și eficientă a anumitor materiale 

precolectate separat din gospodării, din activități de comerț, instituții publice precum și 

de la producători relevanți de astfel de materiale. 

● să furnizeze, să mențină și să înlocuiască containere pentru depozitarea 

intermediară a deșeurilor (deșeurile reziduale, precum și reciclabile) pentru a satisface 

nevoile clienților în orice moment. În toată zona serviciului să lase curate platformele 

după golirea recipienților de colectare. 

● transportul deșeurilor colectate și a materialelor reciclabile, la punctele 

de depozitare stabilite. 

●prestarea serviciilor neregulate și auxiliare în funcție de aceste 

specificații. 

●facturarea și colectarea tarifelor de la plătitorii de tarif. 

●primirea și răspunderea la plângerile primite din partea plătitorilor de 

tarife și din partea clienților, legate de executarea serviciilor în baza contractului. 

Priorități pentru perioada următoare 

●introducerea sistemului de containere îngropate – achiziționarea de utilaje 

în acest scop; 

●intensificarea activității de colectare selectivă; 

●  intensificarea relațiilor de colaborare cu instituțiile publice, Garda de 

Mediu și Primăria Municipiului Piteşti în vederea încheierii de contracte cu clienţii care 

nu au contract de salubrizare;  

● verificarea, împreună cu Poliţia Locală a numărului de persoane declarate 

de administratori pentru asociaţiile de locatari; 

 ●reducerea  fenomenului de depozitare necontrolată; 

● introducerea unor programe de colectare diferenţiată a deşeurilor;  

●demararea unor acţiuni proprii de recuperare şi reciclare a deşeurilor;  

●implementarea unui program educaţional la nivelul unităţilor de 

învăţământ;   
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●colectarea diferenţiată a deşeurilor în aşa fel încât să poată fi recuperate şi 

valorificate toate deşeurile pretabile unor astfel de tratamente (în acest caz cantitatea 

eliminării deşeurilor prin depozitare în rampe ecologice  scade semnificativ);  

●îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare cu instituțiile implicate în 

soluţionarea problemelor de protecţie a mediului şi de administraţie publică;  

● inițierea, împreună cu Primăria Municipiului Pitești a demersurilor 

pentru punerea în aplicare a prevederilor art.26, din Legea serviciului de salubrizare a 

localităților nr.101/ 2006, privind obligativitatea persoanelor fizice și asociaților de 

proprietari de a achita contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale, în 

cazul în care  nu încheie contract cu S.C.Salubritate 2000 S.A dar beneficiează de 

serviciile ei, sau a căror contract a fost reziliat ca urmare a neplății serviciului de 

salubrizare. 

 

Transparență instituțională  

Bugetul instituției / Achiziții / Litigii / Structura organizatorică / 

Management resurse umane 

Bugetul   societății ( venituri proprii / autofinanțare)                                    

Prin realizarea bugetului de venituri și cheltuieli societatea și-a propus ca 

obiective: asigurarea și îmbunătățirea serviciilor de transport și colectare gunoi menajer 

de la populație și agenți economici, asigurarea unui echilibru economico-financiar, a 

fluxului de încasări și plăți, achitarea obligațiilor către bugetul de stat și local, către 

furnizori și reducerea creanțelor care urmează a fi încasate de la beneficiarii de prestații.     

Bugetul societății Salubritate 2000 S.A.Pitești propus pentru anul 2016, 

aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.04/25.02.2016 și Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Pitești nr.86/25.02.2016, a prezentat venituri în sumă 

de 11.666,00 mii lei, cheltuieli 11.094,78 mii lei și profit 241,27 mii  lei. 

La sfârșitul anului 2016, Bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, se 

prezintă astfel:  

Sinteza veniturilor: 

●Venituri totale în sumă de : 11.929,81 mii lei, reprezentând: 

- venituri din prestări servicii, în sumă de 11.255,74 mii lei 

- venituri din chirii  containere în sumă de 169,16 mii lei 
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- alte venituri în sumă de 42,81 mii lei 

- venituri din producție (imobilizări), în sumă de 39,53 mii lei 

- alte venituri din exploatare, în sumă de 125,61 mii lei 

- venituri financiare, în sumă de 296,96 mii lei 

Sinteza cheltuielilor: 

Cheltuieli din exploatare - în sumă  de 11.753,21 mii lei, reprezentând 

cheltuieli destinate operării şi asigurării funcţionării în condiţii optime a serviciului de 

salubritate, astfel:  

●Cheltuieli  cu bunuri si servicii  în valoare de  5.953,84 mii lei, din care: 

*  Cheltuieli privind stocurile, în sumă  de  1.155,97 mii lei, din care:  

- cheltuielile cu materialele auxiliare, în sumă  de  64,66 mii lei 

- cheltuieli  privind combustibilul, în sumă  de  712,34 mii lei 

- cheltuieli privind piesele de schimb, în sumă de 114,34 mii lei și 

reprezintă o creștere faţă de anul 2015, datorată creșterii numărului de autogunoiere din 

parcul auto. 

- cheltuieli cu materialele consumabile şi cheltuieli de natura obiectelor de 

inventar , în sumă  de  186,35 mii lei. 

- cheltuieli privind materialele nestocate, în sumă  de  2,78 mii lei 

- cheltuieli privind apa, energia, gaz, în sumă  74,96 mii lei, estimarea 

acestor cheltuieli are la bază contractele de furnizare încheiate cu  furnizorii de utilităţi 

de către societea noastră, precum şi luarea în calcul a programului de creştere  a 

preţurilor energiei, asumate de Guvernul României prin acordul cu FMI. 

- cheltuieli cu ambalaje, în sumă  0,54 mii lei 

* Cheltuieli privind servicii executate de terți, în sumă de  2.181,71 mii lei 

- cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile, în sumă de  33,50 mii lei 

- cheltuieli cu primele de asigurare, în sumă de  147,71 mii lei: asigurarea 

parcului auto. 

- cheltuieli cu chiriile şi redevenţele, în sumă de 2.000,50 mii lei: cuprinde 

redevenţa  stabilită conform contractului de concesiune nr. 086/10.05.2012 (costuri de 

amortisment plătite la trimestru şi costuri de administrare lunare platite la A.D.I 

SERVSAL ARGEŞ), precum și chirii lunare conform contractului de locaţiune încheiat 

în vederea achiziţionării unei mașini de gunoi. 
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* Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, în sumă de  2.616,16 mii lei 

- cheltuieli privind comisioanele şi onorariile, în sumă de 21,30 mii lei, 

reprezentând onorariile acordate executorilor judecătoreşti pentru dosarele de executare 

clienţi 

- cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate, în sumă de  116,46 mii lei 

(servicii de informare şi conştientizare a populaţiei privind colectarea gunoiului,  în 

presa locală) 

-  cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal , în sumă de14,40 mii lei  

(cheltuiala cu   abonamentele lunare a casierilor/încasatorilor de pe teren) 

- cheltuieli cu deplasări, diurnă, în sumă 8,66 mii lei și reprezintă în 

majoritate cheltuieli cu deplasarea salariaţiilor la cursuri de formare profesională 

-  cheltuieli cu serviciile executate de terţi, în sumă 2.368,09 mii lei 

(cheltuielile cu depozitatarea deşeurilor colectate în  rampa  Albota, precun şi servicii 

prestate de terţi conform contractelor încheiate cum ar fi servicii de vulcanizare,servicii 

de testare medicală,verificare stingătoare,mentenanţa A.N.R.S.C, cheltuieli poştale 

/corespondenţa proprie /facturi, somaţii transmise prin poştă etc. 

- cheltuieli cu pregătirea personalului, în sumă 12,25 mii lei (cheltuieli care 

să asigure finanţarea pregătirii profesionale a salariaţiilor) 

- cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilată, în sumă 25,00 mii lei 

(comisioane percepute de bănci pentru încasarea facturilor de salubritate şi plăţi 

efectuate de unitate prin unităţile bancare) 

- cheltuieli  poştale şi taxe de telecomunicaţii, în sumă 30,00 mii lei 

(cheltuieli cu telefonia fixă şi mobilă) 

- cheltuieli cu sponsorizarea, în sumă de 20,00 mii lei 

●Cheltuieli privind impozite si taxe, în sumă 137,61 mii lei, astfel: 

- cheltuieli  cu contribuţia de 0,12% din producţia facturată datorată 

A.N.R.S.C, precum şi contribuţia de 50% din contribuţia A.N.R.S.C datorată Asociaţiei 

Române de Salubritate, în sumă  de 22,53 mii lei. 

- cheltuieli  cu taxe şi impozite,  în sumă  de 35,00 mii lei (cheltuieli cu 

impozitele şi taxele locale) 

- cheltuieli  cu alte impozite şi taxe în sumă de 80,08 mii lei (cheltuieli 

privind rovinietele, cheltuieli cu taxe de timbru, cheltuieli cu taxe de mediu etc.) 
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● Cheltuieli cu personalul  în valoare de  4.079,13 mii lei , din care : 

-cheltuieli cu salariile de baza în valoare de   2.048,11 mii lei,  

-cheltuieli cu sporuri aferente salariului de bază conform CCM în vigoare 

(spor vechime, spor ore noapte, spor ore sâmbăta și duminica, spor ore sărbători legale) 

în valoare de 454,10 mii lei 

-cheltuieli cu prime (prime vacanță, prime Paște, prime Crăciun  acordate  

conform CCM) în valoare de  237,60 mii lei             

-cheltuieli cu tichetele de masă, în sumă  de  211,90 mii lei   

-cheltuieli sociale conform art.55 alin 4 Cod fiscal, în sumă de 32,60 mii lei  

-cheltuieli aferente contractului de mandat,  în sumă  de 227,40 mii lei din 

care : indemnizatie fixa – 136,80  mii lei  si componenta variabila – 90,60 mii lei  

-cheltuieli privid Consiliul de Administratie în sumă  de 139,10 mii lei din 

care : indemnizatie fixa –131,90 mii lei  si componenta variabila –7,20 mii lei   

-cheltuieli privind CAS- angajator 5,80% -  498,52 mii lei  

-cheltuieli privind somaj angajator 0.50% - 17,81 mii lei  

-cheltuieli privind CASS angajator 5.20% - 175,00 mii lei  

-cheltuieli privind fondul de  risc angajator 0.279% - 0,00 mii lei  

-cheltuieli privind fondurile speciale – 37,00 mii lei  

● Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 1.582,63 mii lei , din care:       

-  cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe în sumă de  1.016,67 mii lei  

și reprezintă o creştere faţă de anul precedent,  deoarece au fost 

achiziţionate mai multe bunuri 

- cheltuieli privind provizioanele, în sumă de 553,90 mii lei  

- alte cheltuieli de exploatare, în sumă de 12,06 mii lei 

Cheltuieli financiare în valoare de 3,62 mii lei ( decurg din diferenţe de 

curs valutar pentru contul în euro deschis la BRD Piteşti) 

Investiții 

În ceea ce privește investițiile, de menționat este faptul că sursele de 

finanțare ale societății sunt surse proprii, respectiv: autofinanțarea pentru toate  

investițiile în curs, investițiile noi, investițiile la imobilizările corporale existente 

(modernizări) și dotări (alte achiziții de imobilizări corporale). 
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Investițiile prevăzute și finalizate în anul 2016, necesare desfășurării și 

îmbunătățirii activității au fost: achiziționare containere de suprafață: 3mc/15 bucăți, 

2,25mc/20 bucăți; achiziționare generator curent; achiziționare autovehicul de colectare; 

achiziționarea unui autovehicul de colectare gunoi menajer; achiziționare vehicul pentru 

containere îngropate; dotare cu program contabilitate;  modernizări birouri sediu / birou 

atelier mecanic. 

 

Achiziții publice 

Lista  de contracte încheiate în cursul anului 2016: 

●Inspecție tehnică periodică - 4.400,00 lei - achiziție directă, SC Vector 

Truk Management SRL; 

●Lapte consum - 34.000,00 lei - achiziție directă, SC Brădet SRL; 

●Efectuarea examenelor medicale, psihologice și fișelor de aptitudini - 

7.000,00  lei, achiziție directă, SC New Grafic Med Fun SRL; 

●Sistem informatic integrat - 81.000,00 lei - achiziție directă, SC Alfa 

Softwarw SA Zalău; 

●Îmbrăcăminte specială de lucru (șapcă, tricou, salopetă vară, costum, 

vestă iarnă) - 21.650,00 lei achiziție directă, SC Elmion Grup SRL; 

● Îmbrăcăminte specială de lucru (cizme,  mănuși) hidranți - 8.000,00 lei -

achiziție directă, SC Romimpex SRL; 

●Piese și accesorii pentru vehicule / autovehicule - 50.340,00 lei - achiziție 

directă, SC Sam  Car Service 2008 SRL; 

●Piese și accesorii pentru vehicule-tractor, acumulatori - 8.000,00 lei, 

achiziție directă, SC Top Star Amb SRL; 

●Uleiuri, lubrefianți, agenți lubrefianți - 35.000,00 lei -achiziție directă,SC 

Robicom Auto Motor SRL; 

●Asistență tehnică casă  marcat, role hârtie - 450,00 lei - achiziție directă, 

SC IirucService SRL; 

●Anvelope autovehicule - 60.000,00  lei,- achiziție directă, SC  Badrom 

SRL; 

●Servicii vulcanizare autovehicule mari - 10.000,00 lei,- achiziție directă, 

SC Trans Rodi Service; 
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●Servicii vulcanizare autovehicule mici - 2.000,00 lei - achiziție directă, 

SC Badrom SRL ; 

● Materiale consumabile pentru computer - 42.377,40  lei- achiziție directă, 

SC Ralemaro Redral SRL; 

●Servicii de mentenanță asupra echipamentelor termotehnice,,aparate de 

aer condiționat- 10.916,00 lei achiziție  directă, SC Air Service Delta SRL; 

● Materiale construcții - 17.800,00 lei - achiziție directă, SC Master Tools 

2000 SRL; 

●Servicii de mentenanță la sistemul de supraveghere video, sistemul de 

alarme antiefracție și de prevenire incendiu - 500,00 lei - achiziție directă, SC Contact 

Electric Com SRL; 

●Generator curent - 25.053,00 lei -  achiziție directă, SC Endress Group 

România SRL; 

●Materiale auxiliare pentru construcții și componente electrice, - 16.000,00 

lei -SC Electromotor SRL; 

●Electrozi oțel, tablă, materiale auxiliare - 21.800,00 lei - achiziție directă, 

SC Cronos SRL; 

●Soluție  necesară pentru tehnologia de  sortare a gazelor de eșapament - 

3.360,00 lei - achiziție directă, SC New Design Composite SRL; 

●Verificarea stingătoarelor de incendiu, reîncărcarea, repararea, dotarea cu 

materiale și accesorii PSI, achiziționarea de stingătoare - 7.000,00 lei-achiziție direct ,, 

Sting DD Ignifug SRL; 

●Apă minerală conform OUG 99/2000 - 2.340,00 lei - achiziție directă, SC 

Salf SRL; 

● Instalații hidraulice /furtune - 5.700,00 lei- achiziție directă, SC Proflex 

Sud SRL; 

●Autovehicul de colectat gunoi menajer - 65.155,21 lei-achiziție directă, 

SC Scania România SRL; 

●Servicii de audit statutar al situațiilor financiare - 78.000,00 lei - achiziție 

directă, Casa de Audit Corvinia SRL; 

●Abonamente transport casieri / încasatori - 13.720,00 lei- achiziție directă, 

SC Publitrans 2000  SA; 
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●Echipamnt individual de lucru (bocanci,fes) - 26.650,00 lei - achiziție 

directă, SC Alexander Cris Geo SRL; 

●Motorină Euro 5 pe bază de carduri de credit - 869.820,00 lei - licitație 

deschisă, SC Omv Petrom Marketing SRL; 

●Autovehicul de colectat gunoi menajer în sistem leasing financiar - 

531.068,10 lei - procedură simplificată, SC Scania Credit România IFN SA; 

●Containere  de suprafață 15 buc./3mc, 20 buc./2,25 mc. - 281.900,00 lei -  

procedură simplificată,    SC European Waste Tehnologi SRL; 

În cursul anului 2016, s-au încheiat un număr de 28 de contracte de 

achiziții directe, 2 proceduri de achiziții simplificate (cerere de ofertă), 1(una) procedură 

de licitație deschisă.  Prin sistemul electronic s-a realizat un procent de 28 %  achiziții. 

Durata medie a unui proces de achizițe publică pe categorii  de 

achiziții:achiziția publică directă este în medie de  7-10 zile,procedura de achiziție 

simplificată se derulează  în medie de 40 de zile,iar procedura de licitație  deschisă se 

derulează în medie de 75 de zile de la inițierea procedurii. 

Societatea noastră  nu are contestații formulate la Consiliul Național de 

Soluționare a Contestațiilor, iar în cursul  anului 2016  avem două proceduri de achiziție 

publică  anulate deoarece nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare. 

Tarifele (fără T.V.A.) practicate pentru serviciul de salubrizare, începând 

cu 01.01.2015, sunt următoarele: tarif persoană fizică urban 7,29 lei/pers; tarif deșeuri 

municipale precolectate selectiv 64,73 lei/mc; tarif deșeuri municipale în amestec 90,58 

lei/mc; tarif deșeuri biodegradabile 51,72 lei/mc; tarif deșeuri rezultate din construcții și 

demolări 97,11 lei/mc. 

 

Litigii 

La nivelul societății pe parcursul anului 2016,  informațiile privind litigiile 

în care aceasta este implicată sunt următoarele:  

● Litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată, având ca obiect pretenții 

contractuale : 64 

●Litigii pierdute : 0 

●Litigii câștigate : 23 
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●Restul litigiilor au termen de judecată fixat sau sunt în perioada  de 

regularizare. 

 

Structura organizatorică / Managementul resurselor umane 

Organigrama S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, a fost aprobată  prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.263/19.06.2014, cu un număr maxim de 114 posturi.            

Structura organizatorică a Salubritate 2000 S.A.Pitești este o structură 

lineară, cu un număr minim de nivele ierarhice și conține: 

●Activități funcționale suport  (Audit intern, Control financiar de gestiune, 

Financiar contabilitate SSM-SU, Organizare resurse umane/Administrativ) 

●Activități tehnico- productive  ( Dispecerat/ Relații cu publicul, Atelier 

reparații întreținere, Formații de lucru șoferi și încărcători) 

●Activități comerciale ( Contractare, Facturare, Recuperare debite)     

Din totalul personalului societății, 75% reprezintă personal direct productiv, 

respectiv șoferii de pe autovehiculele de mare tonaj și încărcătorii; aceștia au un program 

de lucru stabilit de către coordonatorii de activități pe baza graficelor de lucru și asigură 

permanent colectarea gonoiului menajer, inclusiv în perioada sărbătorilor legale sau 

zilelor de repaus săptămânal. 

Conducerea societății este asigurată de D-nul Becheanu Romi Ilie, Director 

General. 

Persoanele cu funcții  de conducere  sunt: 

Șef serviciu Tehnic/Transport coloană : Predoi Aurel 

Șef serviciu Producție/Relații cu publicul : Tudor Atena 

Șef serviciu Organizare resurse umane/Administrativ : Ionică Magdalena 

Șef Birou Contractare facturare încasare : Din Dana 

Șef Atelier construcții reparații întreținere clădiri : Badea Neluș 

Persoana desemnată cu implementarea prevederilor Legii 144/2007 privind 

declaraţiile de avere şi de interese ale administratorilor / Directorului General și în 

relația cu secretariatul Strategiei Naționale Anticorupție : Spătaru Cristiana Maria. 

În cadrul serviciului Producție este constituit compartimentul Relații cu 

publicul / Dispecerat, care zilnic (în zilele lucrătoare), între orele 7oo – 15oo răspunde  și 
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dă informațiile solicitate de către clienți,  la telefon  nr.0248.636.535 (Persoană Relații 

cu publicul /Dispecer : Păduroiu Floarea) 

Referitor la fluctuația de personal pe parcursul anului 2016, se menționează 

faptul că la nivelul  funcțiilor de conducere aceasta nu a existat, nu au fost funcții de 

conducere  exercitate temporar și ca urmare nici concursuri organizate. La nivelul 

personalului direct productiv (șoferi și încărcători) au fost patru  încetări ale contractului 

individual de muncă (trei la cerere și o pensionare) și patru contracte individuale de 

muncă încheiate pentru doi șoferi și doi încărcători. 

Venitul mediu brut la nivelul societății pe anul 2016 a fost de 2.449 

lei/salariat. 

 

Relația cu comunitatea  

Raportul anual de activitate al societății S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești,  

raportul Consiliului de Administrație al societății pe anul 2016 precum și Raportul 

referitor la aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, se afișează conform termenelor stabilite de actele normative în vigoare, pe site-

ul societății: WWW.salubritate -2000.ro 

În ceea ce privește atragerea de resurse din comunitate, pe parcursul anului 

2016 societatea nu a  avut parteneriate cu alte instituții publice, nu a desfășurat activități 

cu voluntari și nu a participat în asociații internaționale, înfrățiri. 

 

Legislație  

Au fost efectuate demersuri preliminare către Primăria Municipiului Pitești 

pentru instituirea Taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul 

prestațiilor de care aceștia beneficiează individual, fără contract încheiat cu operatorii 

serviciului de salubrizare. 

 

 

 

 

 

 

http://www.salubritate/
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Anexa nr.13 

 

SC SALPITFLOR GREEN SA – RAPORT ACTIVITATE ANUL 2016 

 

Profil organizațional 

Înfiinţată în anul 2010, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului 

Piteşti, Salpitflor Green este o societate comercială, sub autoritatea administraţiei 

publice locale cu rolul de a administra, prin gestiune directă, activităţile de curăţare şi 

întreţinere a Municipiului Piteşti.  

  Societatea Salpitflor Green S.A. îşi desfăşoară activitatea în baza 

contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 50007, 50008 şi 

50009/30.09.2010.  

Societatea funcţionează potrivit reglementărilor legale în vigoare privind 

societăţile comerciale, respectiv Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale cu 

modificările şi completările ulterioare având ca acţionari Societatea Salubritate 2000 

S.A. şi Consiliul Local al Municipiului Piteşti. 

Societatea desfăşoară activităţi de: 

- amenajare şi întreţinere a zonelor verzi aparţinând domeniului public şi 

privat al municipiului Piteşti; 

- măturatul, spălatul, stropitul şi întreţinerea căilor publice; 

- îndepărtare a zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii, etc. 

- construire, modernizare, întreţinere, administrare şi exploatare a târgului, 

pieţelor agroalimentare şi bazarelor din municipiul Piteşti. 

Societatea asigură întreţinerea curăţeniei şi a zonelor verzi aparţinând 

domeniului public şi privat al municipiului Piteşti, amenajarea spaţiilor verzi cu flori şi 

arbuşti, crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a 

bunurilor care să respecte principiile concurenţei loiale, de protejare a vieţii, sănătăţii, 

securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului. 

S.C. Salpitflor Green S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de 

pe lângă Tribunalul Argeş sub nr. J03/913/16.09.2010, având codul unic de înregistrare 
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fiscală RO 27393335 şi atribut fiscal RO, este o societate cu capital de stat având drept 

acţionar majoritar Consiliul Local al Municipiului Piteşti 

S.C. Salpitflor Green S.A. a implementat sistemul de management al 

calităţii ISO 9001:2008, sistemul de management al mediului ISO 14001:2005 şi 

sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale OHSAS 18001:2008. 

Activitatea societății este influențață în mod direct de deciziile legislative, serviciile 

publice constituind un punct de interes major în activitatea autorităților locale, urmare a 

interesului mărit al cetățenilor față de acest aspect al vieții sociale. 

Societatea Salpitflor Green S.A are sediul social în Municipiul Pitești, 

strada Lotrului, nr.1, județul Argeș, telefon: 0248.217.050, fax: 0248.223.493, e-mail: 

apmppitesti@yahoo.com, website: www.salpitflorgreen.ro. 

    

Transparență instituțională 

Bugetul instituției 

Bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă pentru SC SALPITFLOR 

GREEN SA principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, urmărind 

asigurarea echilibrului financiar intern (finanţarea activităţii,asigurarea lichidităţilor 

necesare pentru plata obligaţiilor faţă de salariaţi, furnizori, bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale şi protecţiei sociale). 

Elaborarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 de către SC 

SALPITFLOR GREEN SA Piteşti s-a făcut conform Ordinului nr. 20/2016 “privind 

aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor 

de fundamentare a acestuia”. 

Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli va asigura îndeplinirea 

obiectului de activitate al societăţii, proiectul BVC-ului pentru anul 2016 fiind aprobat 

de reprezentanţii Consiliului Local în Adunarea  Generală a  Acţionarilor şi de catre 

Consilul de Administraţie. 

Bugetul de Venituri şi cheltuieli pe anul 2016 asigură echilibrul financiar 

intern, desfăşurarea activităţii economice în condiţii de eficientă şi îndeplineşte 

următoarele funcţii: funcţia de previziune, funcţia de control al execuţiei financiare şi 

funcţia de asigurare a echilibrului financiar  pentru întreaga activitate  a societăţii. 

mailto:apmppitesti@yahoo.com
http://www.salpitflorgreen.ro/
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La întocmirea  proiectului de buget s-a avut în vedere faptul că în anul 

2015, SC SALPITFLOR GREEN SA a realizat profit şi nu înregistrează restanţe la 

bugetul de stat şi bugetul local.  

Prognoza de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 s-a efectuat în 

concordanță cu elementele de bază ale patrimoniului şi potenţialul economic al SC 

SALPITFLOR GREEN SA Pitesti, respectiv imobilizarile corporale şi necorporale, 

stocurile de materii prime şi materiale, de obiecte de inventar, numar mediu de personal, 

asigurarile sociale şi protectia sociala ale angajaţilor, consumurile, vanzarile etc.şi are la 

baza principiul prudenţei şi al continuităţii activităţii, în condiţii de eficienţă economică 

în dimensionarea resurselor necesare finanţării întregii activităţi .    

Pentru anul 2016 fundamentarea indicatorilor din propunerea BVC s-a 

facut luând în considerare următoarele aspecte: rezultatele preliminate privind executia 

BVC pentru anul 2015, tarifele aprobate, organigrama şi statul de functii aprobate, 

propunerile şefilor secţiilor de producție şi a compartimentelor de specialitate din cadrul 

societăţii privind programele de achizitii, reparaţii, întretinere, mentenanţă, pregatire 

profesională, programe PSI, SSM etc, elementele de cheltuială cu privire la evoluţia 

producţiei, evoluţia costurilor pe principalele categorii de cheltuieli materiale, cheltuieli 

salariale, programul de investiţii  si obiectivele de investiţii. 

I. VENITURI TOTALE estimate a fi realizate pentru anul 2016 

în valoare de  24.485,37 mii lei, din care: 

1. Venituri din exploatare în valoare de 24.483,27 lei faţă de valoarea 

preliminată din anul 2015 de 22.947,52 mii lei care cuprind: 

- venituri din servicii prestate în sumă de 20.494,25 mii lei şi reprezintă 

venituri din taxe forfetare, prestari servicii, refacturare utilitati,alte venituri;                                           

- venituri din chirii în valoare de 3.185,82 mii lei şi reprezintă venituri din 

închiriere spatii comerciale, boxe, metri patrati, vitrine; 

- alte venituri din exploatare în valoare 30.17 mii lei şi reprezintă venituri 

din penalităţi calculate; 

- venituri din vânzarea mărfurilor in valoare de 283,06 mii lei; 

- venituri aferente costului producției in curs de execuție în valoare de 

488,47 mii lei; 

- alte venituri în valoare de 1,50 mii lei. 
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2. Venituri financiare în valoare de 2,10 mii lei, care cuprind: 

- venituri din dobanzi 2,10 mii lei. 

II. CHELTUIELI TOTALE estimate a fi realizate pentru anul 2016 în 

valoare de 22.820,90 mii lei   din care: 

1. Cheltuieli din exploatare  sunt estimate in sumă  de 22.820,90  mii lei, 

reprezentând cheltuieli destinate operării şi asigurării funcţionării în condiţii optime a 

serviciilor prestate  din care principalele cheltuieli sunt: 

a)  Cheltuieli  cu bunuri si servicii  in valoare de  5.156,60 mii lei, din care: 

- cheltuieli privind stocurile sunt estimate in sumă  de 3.746.17 mii lei, din 

care:  

- cheltuieli cu materialele consumabile sunt estimate in sumă  de 1.779,47 

mii lei reprezintă o scadere faţă de realizările anului 2015: din care cheltuieli cu piese de 

schimb in suma de 209,94 mii lei, cheltuieli cu combustibilul in suma de 940,49 mii lei, 

cheltuieli cu alte materiale consumabile in suma de 629,04 mii lei; 

- cheltuieli de natura obiectelor de inventar sunt estimate in suma de 27,05 

mii lei 

- cheltuieli privind apa, energia, gaz sunt estimate in sumă  1.430,51 mii 

lei, estimarea acestor cheltuieli are la bază contractele de furnizare încheiate cu  

furnizorii de utilităţi de către societea noastră, precum şi luarea în calcul a programului 

de creştere  a preţurilor energiei, asumate de Guvernul României prin acordul cu FMI. 

- cheltuieli cu marfurile sunt estimate in sumă  509,14 mii lei 

- cheltuieli privind servicii executate de terti 210,50 mii lei 

- cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile estimată în sumă de 106,06 mii lei 

- cheltuielile cu chiriile estimată în sumă de  1,20 mii lei 

- cheltuieli cu primele de asigurare estimată în sumă de 101,24 mii lei 

privind asigurarea parcului auto; 

- cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate estimată în sumă de 83,97 

mii lei: reprezintă servicii de informare şi conştientizare a populaţiei, din care cheltuieli 

de protocol 33,97 mii lei si cheltuieli de reclama si publicitate 50 mii lei; 

- cheltuieli cu deplasări, diurna estimată în sumă 0,83 mii lei reprezintă în 

majoritate cheltuieli cu deplasarea salariaţiilor la cursuri de formare profesională; 
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- cheltuieli  poştale şi taxe de telecomunicaţii estimată în sumă 36,10 mii 

lei, reprezintă cheltuieli cu telefonia fixă şi mobilă; 

- cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilată estimate în sumă 15,52 mii lei 

reprezintă – comisioanele percepute de bănci pentru încasarea facturilor şi plăţile 

efectuate de unitatea noastră  prin unităţiile bancare; 

-  cheltuieli cu serviciile executate de terţi estimat în sumă 574,48 mii 

lei:cuprind servicii prestate de terţi conform contractelor încheiate cum ar fi servicii de 

vulcanizare,servicii de testare medicală,verificare stingătoare,mentenanţa A.N.R.S.C, 

itp, paza, verificare ISCIR, gunoi, imprimare, service lifturi, service PC si incarcari 

cartuse, panouri informare, certificare management calitate, revizii chiller centrale 

termice etc. 

- cheltuieli cu redevenţele estimate în sumă de 489,03 mii lei:cuprinde 

redevenţă stabilită conform contractelelor de concesiune nr. 50007/15.09.2010, 

50008/15.09.2010, 50009/15.09.2010 si a hotararilor de consiliu local prin care s-a 

stabilit cuantumul redeventei pentru fiecare activitate in parte; 

b)  Cheltuieli privind impozite si taxe estimat în sumă 306,34 mii lei, 

reprezintă:  

- cheltuieli  cu taxe şi impozite estimate  la 296,00 mii lei, reprezintă 

cheltuieli cu impozitele şi taxele locale; 

- cheltuieli  cu alte impozite şi taxe estimate  la 10,34 mii lei, reprezintă 

cheltuieli privind rovinietele, cheltuieli cu taxe de timbru, cheltuieli cu taxe de mediu 

etc. 

c)  Cheltuieli cu personalul  in valoare de 16.733,39 mii lei. 

La fundamentarea cheltuielilor cu personalul s-au avut in vedere 

prevederile  Legii  339/2015 a Bugetului de Stat pe anul 2016, Legea 340/2015 a 

Bugetului Asigurărilor Sociale pe anul 2016 publicate în Monitorul Oficial nr. 941-

19.12.2015, OUG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unităţiile administrativ teritoriale sunt acţionari 

unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o partipaţie majoritară, aprobată cu 

completări prin Legea nr. 47/2014 cu modificările şi completările ulterioare, Legea 

571/2003 cu modificările şi completarile ulterioare. 
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La prognoza cheltuielilor cu personalul s-a avut in vedere un numar de 560 

de salariati angajati cu contract individual de munca, din care un numar de 11 posturi 

vacante.  

Cheltuieli cu personalul  în valoare  16.733,39 lei din care: 

-cheltuieli cu salariile de baza în valoare de  12.210,00 mii lei  

-cheltuieli cu tichetele de masa în valoare de 1.535,39 mii lei   

-cheltuieli aferente contractului de mandate în valoare de 206,00 mii lei din 

care: indemnizație fixă directorat 82,56 mii lei si componenta fixa Consiliul de 

Administrație – 123,44 mii lei  

- cheltuieli privind CAS- angajator 5,80% -  1.930,00 mii lei  

- cheltuieli privind somaj angajator 0.50% - 60,00 mii lei  

- cheltuieli privind CASS angajator 5.20% - 633,00 mii lei  

- cheltuieli privind fond garantare angajator 0.25%  28,00 mii lei  

- cheltuieli privind fond risc angajator 0.233%  27,00 mii lei  

- cheltuieli privind fonduri speciale 0.85%  104,00 mii lei  

d) Alte cheltuieli de exploatare in valoare 624,57 mii lei, din care:  

 -  cheltuieli privind amortizarea mijloace fixe 624,57 mii lei, cuprind 

cheltuiala cu amortizarea mijloacelor fixe și reprezintă o creştere faţă de anul 2015 

deoarece au fost achiziţionate mai multe bunuri, determinând creşterea amortizării 

estimate pe anul 2016. 

La fundamentarea cheltuielilor au fost luate in calcul eventualele  creșteri 

de preț la materialele consumabile, carburanți, piese schimb, apă, gaze, obiecte de 

inventar, echipament protecție etc. 

Cheltuielile estimate pentru 2016 au fost prognozate in funcție de 

necesitațile obiective ale societăți fiind luate măsuri pentru buna gospodărire eficientă a 

resurselor. 

III.   REZULTATUL BRUT 

Pentru anul 2016, SC SALPITFLOR GREEN SA a prognozat un profit 

brut in valoare de 1.664,47 mii lei, care va fi repartizat prin Hotărâre a  Adunarii 

Generale a Acționarilor în conformitate cu prevederile  OUG 64/2001 privind 

repartizarea profitului la societățile comerciale. 
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IV. INVESTIȚII - Cheltuielile cu invesţitiile estimate a fi realizate în 

exerciţiul financiar 2016 sunt în valoare de  2.854,12 mii lei conform anexei nr.4 şi sunt 

finanţate din surse proprii interne  (amortizare) 624,57 mii lei şi externe (aport de 

capital subscris de acționari) 2.229,55 mii lei. 

Informații legate de procesul de achiziții publice, achizițiile sectoriale 

și concesiunile de lucrări și servicii 

Lista de contracte încheiate (obiectul contractului, suma, procedura de 

achiziţii publice folosită, numele câştigătorului) 

 

Nr. 

Crt. 

Obiectul contractului Suma 

- lei, fără 

TVA  - 

Procedura de 

achiziţie publică 

folosită 

Numele câştigătorului 

1. Verificare, reparare şi 

reîncărcare stingătoare 

5.000,00 Achiziţie directă SC Geo – Sting SRL 

2. Însoţire transport valori 

 

470,00 Achiziţie directă SC Quartz Security Controls 

SRL 

3. Monitorizare sistem 

antiefracţie 

2.340,00  Achiziţie directă SC Quartz Security Controls 

SRL 

4. Utilizare resurse de apă 

din lacuri 

157,50 Achiziţie directă Administraţia Naţională Apele 

Române 

5. Furnizare jardiniere 

 

20.620,80 Achiziţie directă SC Lavitex Prod SRL 

6. Servicii vulcanizare 

 

6.000,00 Achiziţie directă PFA Alexe Nicolae Octavian 

7. Servicii medicina 

muncii 

 

32.000,00 Achiziţie directă CMI Dr. Constantinescu 

Florica 

8. Furnizare atomizoare 7.036,00 Achiziţie directă SC Technology Promotion 

SRL 

 

9. Furnizare motocoase 

 

12.465,00 Achiziţie directă SC Technology Promotion 

SRL 

10. Furnizare sistem GPS şi 

monitorizare 

32.022,00 Achiziţie directă SC Tres Factory SRL 

11. Furnizare mături 

stradale şi lamele oţel 

44.290,00 Achiziţie directă SC Emad Serv Milenium SRL 

12. Furnizare benzină fără 

plumb pe bază de 

carduri de credit 

131.133,33 Cerere de ofertă SC Lukoil Romania SRL 

13. Furnizare motorină euro 

5 pe bază de carduri de 

credit 

650.000,00 Licitaţie deschisă SC Lukoil Romania SRL 

14. Servicii întreţinere 

computere personale 

6.000,00 Achiziţie directă SC România Ovidiu Company 

SRL 
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15. Servicii de audit 

financiar 

 

19.000,00 Achiziţie directă SC General System Audit SRL 

16. Furnizare lapte 

 

50.700,00 Achiziţie directă SC Brădet SRL 

17. Servicii publicare 

anunţuri 

 

3.600,00 Achiziţie directă SC Iannis Mediagrup SRL 

18. Servicii dezinsecţie, 

dezinfecţie, deratizare 

14.676,00 Achiziţie directă SC Coral Impex SRL 

19. Service sistem 

avertizare incendii 

3.000,00 Achiziţie directă SC Contact Electric Com SRL 

20. 

 

Servicii întreţinere 

ascensoare 

6.320,00 Achiziţie directă SC Trivale Impex Lift SRL 

 

21. Servicii întreţinere 

sistem supraveghere 

video 

3.600,00 Achiziţie directă SC Security Observator 

Service SRL 

22. Servicii întreţinere 

cazane apă caldă, 

chiller, panouri 

21.000,00 Achiziţie directă SC Air Service Delta SRL 

23. Furnizare produse 

curăţenie 

25.000,00 Achiziţie directă SC Horus Center SRL 

24. Furnizare piese pentru 

utilaje 

36.000,00 Achiziţie directă SC Top Star AMB SRL 

25. Furnizare materiale 

sanitare 

18.000,00 Achiziţie directă SC Impex Lumimarcom SRL 

26. Furnizare anvelope 

 

45.000,00 Achiziţie directă Delta Plus Trading SRL 

27. Servicii pază 

 

220.000,00 Anexa 2B SC Euroguard Security 2007 

SRL 

28. Servicii pază 

 

220.000,00 Anexa 2B Sc Emyon Phoenix Guard SRL 

29. Furnizare saci şi folie 

 

63.000,00 Achiziţie directă SC Tody Plast Arges SRL 

30. Servicii publicare 

anunţuri 

5.500,00 Achiziţie directă SC Media Business SRL 

31. Furnizare uleiuri şi 

lubrifianţi 

25.000,00 Achiziţie directă SC Robicom Auto – Motor 

SRL 

32. Servicii evaluare risc 550,00 Achiziţie directă PFA Barbu Emanuel Roland 

33. Furnizare materiale 60.000,00 Achiziţie directă UP Eco Montana- Asociaţia 

Paraschiva 

34. Servicii publicare 

anunţuri 

 

8.400,00 Achiziţie directă Asociaţia Jurnalul de Argeş 

35. Pregătire profesională 

 

350,00 Achiziţie directă SC Euroguard Security 2007 

SRL 

36. Pregătire profesională 700,00 Achiziţie directă SC Euroguard Security 2007 
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 SRL 

37. Furnizare echipamente 

de protecţie 

36.000,00 Achiziţie directă SC Romimpex SRL 

38. Furnizare piese maşini 

– unelte 

38.000,00 Achiziţie directă SC Technology Promotion 

SRL 

39. Furnizare apă de izvor 1.998,00 Achiziţie directă SC Cumpăna 1993 SRL 

 

40. Furnizare pâine 20.000,00 Achiziţie directă SC Standard Mondopan Group 

SRL 

41. Servicii publicare 

anunţuri 

9.900,00 Achiziţie directă SC Media Video Two SRL 

42. 

 

Servicii reparaţii auto 60,00 Achiziţie directă SC Daperom Grup Auto SRL 

 

43. Furnizare apă minerală 

 

13.800,00 Achiziţie directă SC Salf SRL 

44. 

 

Servicii publicare 

anunţuri 

 

5.500,00 Achiziţie directă SC Brio Media Advertising 

SRL 

45. Asistenţă tehnică 

program salarizare, 

facturare 

4.800,00 Achiziţie directă PFA Manea Gabriel Valentin 

46. Pregătire profesională 

 

100,00 Achiziţie directă FATII – ARTRI 

47. Documentaţie PSI 11.500,00 Achiziţie directă B.I.A. nr.7, Arh. Bordean 

Cornelia 

48. Pregătire profesională 

 

200,00 Achiziţie directă CPPPIM 

49. Pregătire profesională 

 

200,00 Achiziţie directă CPPPIM 

50. Documentaţie 

desfiinţare construcţii 

5.000,00 Achiziţie directă B.I.A. nr.7, Arh. Bordean 

Cornelia 

51. Servicii evaluare 

 

2.500,00 Achiziţie directă Azura Advanced Consulting 

SRL 

52. Reparaţie furtunuri 

hidraulice 

8.500,00 Achiziţie directă SC Joanexpress Top Logistic 

SRL 

53. Servicii energie 

electrică 

 

30.000,00 Achiziţie directă SC Piro SP SRL 

54. Furnizare materiale 40.000,00 Achiziţie directă UP Asociaţia Unistar 

55. Utilaj pentru lucru la 

înălţime cu nacelă şi 

braţ articulat 

264.000,00 Procedură 

simplificată 

SC Grădinariu Import Export 

SRL 

56. Servicii asigurare 

clădiri şi conţinut 

32.301,84 Achiziţie directă Asirom VIG 

57. Servicii arhivare 

documente 

47.000,00 Achiziţie directă SC Axe  Trade Comp SRL 

58. Uitlaj multifuncţional 530.000,00 Procedură SC Grădinariu Import Export 
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cu instalaţie de stropit simplificată SRL 

59. Servicii supraveghere 

instalaţii RSVTI 

4.500,00 Achiziţie directă PFA Dănilă Mihaela 

60. Automăturătoare 4x4 cu 

accesorii 

850.000,00 Licitaţie deschisă  SC Grădinariu Import Export 

SRL 

61 Servicii recondiţionare 

perii 

22.000,00 Achiziţie directă SC Victoria Product SRL 

 

2. Număr de procese de achiziţii pe categorii, pentru anul 2016:  

Produse = 608 

Servicii = 262 

Lucrări =  0 

3. Achiziţii realizate prin sistemul electronic din totalul achiziţiilor 

desfăşurate pe parcursul anului 2016:  

395/ 870 

4. Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziţii: 

Produse =  5 zile 

Servicii =   5 zile 

5. Număr de contestaţii formulate la CNSC: 0 

6. Proceduri au fost anulate sau sunt în procedură de anulare: 0 

Informații despre litigii în care este implicată instituția 

Numărul total de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată: 18 litigii 

JUDECĂTORIA PITEȘTI: 

Număr total: 8 litigii 

Obiectul litigiilor: 

- stabilirea valorii lucrului: 1 litigiu 

- pretenții: 5 ltigii 

- acțiune în evacuare: 2 litigii 

   Stadiul litigiilor: 

- câștigate: 2 litigii 

- pierdute: 1 litigii 

- nefinalizate: 4 litigii 

- renunțare la acțiune: 1 litigiu 

TRIBUNALUL ARGEȘ:    

   Număr total: 7 litigii 
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   Obiectul litigiilor: 

- litigii de muncă: 5 litigii 

- stabilirea valorii lucrului: 1 litigiu 

- achiziții:  1 litigiu 

Stadiul litigiilor: 

- câştigate: 1 litigiu 

- renunțare la acțiune: 1 litigiu 

- pierdute: 2 litigii 

- nefinalizate: 3 litigii  

TRIBUNALUL SPECIALIZAT ARGEȘ   

Număr total: 2 litigii 

Obiectul litigiilor: 

- procedura insolvenței: 1 litigiu 

- procedura falimentului: 1 litigiu 

Stadiul litigiilor: 

- nefinalizate: 2 litigii 

CURTEA DE APEL ARGEȘ 

Număr total: 1 litigiu 

Obiectul litigiului: 

- litigiu de muncă: 1 litigiu 

Stadiul litigiilor: 

- pierdut: 1 litigii 

Organigrama 

Prin Decizia nr.14/25.02.2016 a Consiliului de Administraţie a fost 

aprobată Organigrama societăţii Salpitflor Green SA şi a fost publicată prin afişare la 

sediul social al Salpitflor Green S.A. și pe site-ul oficial al societății. 

Informații despre managementul resurselor umane 

Număr funcţii conducere:10 posturi 

Număr administratori- membri în Consiliul de Administraţie: 5 

Număr salariaţi: 

- la începutul anului 2016: 555 

- la sfârşitul anului 2016: 545 
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Concursuri organizate pentru ocuparea unor posturi vacante: 9 

Funcţii de conducere exercitate temporar în anul 2016: 0 

Venitul mediu brut/salariat/unitate pe anul 2016: 1806 lei 

- Secţia Pieţe Agroalimentare: 1920 lei 

- Secţia Salubritate Stradală: 1950 lei 

- Secţia Spaţii Verzi: 1653 lei 

- Administratori/Consiliul de Administraţie: 1425 lei. 

 

 

Prezenta informare a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art.63 

alin.(3) lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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