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INFORMARE  

privind starea economică, socială şi de mediu a  

municipiului Piteşti în anul 2020 

 

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.  

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 
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care Bucureşti, capitala ţării, sunt asigurate prin drumurile europene E81/DN A1 

(Bucureşti – Piteşti – Sibiu – Cluj-Napoca – Satu-Mare), E574 (Bacău – Oneşti – 

Braşov – Piteşti – Craiova), DN7 (Bucureşti – Găieşti – Piteşti) şi DN67B (Piteşti – 

Vedea – Drăgăşani).  

Municipiul Piteşti împreună cu zona metropolitană concentrează aproximativ 

30% din populaţia judeţului Argeş şi aproximativ 60% 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 funcțională fără personalitate juridică și fără capacitate 

procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorității 

deliberative și dispozițiile autorității executive, soluționând problemele curente ale 

colectivității locale, constituită din: primar, viceprimari, administratorul public, 

consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului și 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. 
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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.  

 

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.  

 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în anul 2020, municipiul Pitești nu a mai 

găzduit evenimentul unic din România – Simfonia Lalelelor, cea mai cunoscută 

manifestare dendro-floricolă social-culturală, artistică, sportivă şi comercială, datorită 

căreia oraşul este cunoscut atât în ţară, cât şi în afara graniţelor ţării ca „Oraşul 

Lalelelor”. 

Prin intermediul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică 

– Pitești (structură aflată în subordinea Direcției Arhitect Șef), s-a asigurat 
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promovarea obiectivelor turistice locale, regionale și naționale, prin intermediul 

materialelor de informare și promovare ale municipiului distribuite gratuit (broșuri, 

pliante, harta orașului), fiind astfel oferite informații cu privire la unitățile de cazare și 

de alimentație publică din zonă, transport etc.  

 

 

 

S-au continuat parteneriatele și colaborările noi cu instituțiile de cultură din 

municipiul Pitești și din județul Argeș în vederea unei mai bune promovări a 

evenimentelor culturale, artistice și nu numai: Centrul Cultural Pitești, Muzeul Județean 

Argeș, Biblioteca Județeană Argeș „Dinicu Golescu”, Muzeul Memorial „Închisoarea 

Pitești”, Filarmonica Pitești, Cinematograful „București”, Cinematograful „Sebastian 

Papaiani”, Teatrul „Alexandru Davila”, Casa Sindicatelor Pitești, Centrul Cultural 

Județean Argeș, Centrul de Cultură Brătianu, Școala Populară de Arte și Meserii Pitești, 

Muzeul Golești. 

A fost asigurată sustenabilitatea proiectului “Centrul Național de Informare și 

Promovare Turistică – Pitești”, conform prevederilor din Contractul de Finanțare. 

(Perioada de sustenabilitate de 5 ani a proiectului a încetat la data de 31.12.2020) și au 

fost întocmite raportări către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ori 

de câte ori au fost solicitate de către aceștia. Desfășurarea activității centrului a fost 

condiționată de aplicarea prevederilor legale privind restricțiile generate de pandemia de 

Covid-19. 

Comunicarea și promovarea activităților de interes ale municipalității 

Toate activitățile de interes ale municipalității au fost promovate prin 

intermediul website-ului centrului - www.travelpitesti.ro, dar și prin intermediul 
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mijloacelor de comunicare on-line, gestionate de către angajaṭii Centrului Naṭional de 

Informare ṣi Promovare Turistică - Piteṣti (facebook). 

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 

contestaţiilor formulate la actele de control şi de impunere precum şi executarea 

creanţelor bugetelor locale. 

Impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2020 au fost stabilite potrivit 

HCL nr.128/2019. 

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. La finalul anului, activitatea de 

administrare a impozitelor și taxelor locale în cazul persoanelor fizice și juridice 

(activitatea de încasare, declarare în evidență, scoatere din evidență, eliberare certificate 

de atestare fiscală și registratură), care se desfășura în sediul primăriei, s-a mutat în 

sediul aferent imobilului „Casa Cărții” situat în bulevardul Republicii nr. 81, bloc G1 

parter (fostul spațiu expozițional). 

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, iar din data de 16 iulie 2020, www.ghiseul.ro este disponibil și 

pentru persoanele juridice, după autentificarea corespunzătoare în fiecare sistem.   
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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 2020 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, 2.688 contribuabili persoane 

fizice şi 486 contribuabili persoane juridice. 

În intervalul cuprins între data de 01 ianuarie 2020 şi data de 31 decembrie 

2020 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) 

Persoane fizice 24.843 6.654.464,08 768 209.911 

Persoane juridice 1.796 5.182.835,02 86 603.312 

Total 26.639 11.837.299,10 854 813.223 

 

                În intervalul cuprins între data de 01 ianuarie 2020 şi data de 31 decembrie 

2020 au fost efectuate plăţi prin Internet la adresa: www.ghiseul.ro secţiunea Primăriei 

Municipiului Piteşti, astfel :  
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Tip contribuabil Număr plăţi  Suma (lei) 

Persoane fizice 14.410 2.817.738,85 

Persoane juridice 306 40.265,12 

Total 14.716 2.858.003,97 

 

Pentru contribuabili persoane fizice si juridice, în anul 2020 au fost eliberate 

747 certificate de atestare fiscală online privind impozitele şi taxele locale.  

În anul 2020, în evidenţa fiscală figurau 232.619 poziţii de rol pentru 

contribuabilii persoane fizice, pentru care au fost eliberate 25.549 certificate de atestare 

fiscală privind impozitele şi taxele locale, au fost înregistrate 10.701 declarații de 

scădere din evidență a mijloacelor de transport conform contracte de 

înstrăinare/dobândire a mijloacelor de transport şi a fost efectuată înscrierea rolului 

fiscal în fişa de înmatriculare a autovehiculului în 15.359 de situaţii. În anul 2020, s-au 

depus şi înregistrat 45.706 declaraţii de impunere pentru bunuri impozabile şi s-au 

înregistrat 84 cazuri în care au fost depuse contestaţii împotriva actelor administrativ 

fiscale. 

În anul 2020, au fost înregistrate în evidența fiscală, un număr de 62.685 

declarații fiscale pentru stabilirea taxei de salubrizare. 

În cazul contribuabililor persoane juridice, figurau în evidenţa fiscală un 

număr de 25.849 poziţii roluri fiscale, pentru care în anul 2020 au fost eliberate 9.864 

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

înscrierea rolului fiscal în fişa de înmatriculare a autovehiculului în 43.985 de situaţii. 

În anul 2020, s-au depus şi înregistrat 55.906 declaraţii de impunere pentru 

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

actelor administrativ fiscale. 

În anul 2020 au fost înregistrate 18.294 procese - verbale de contravenţie 

reprezentând amenzi contravenţionale în valoare de 4.529.303 lei, aplicate de diferiţi 

agenţi constatatori pentru nerespectarea prevederilor legale în diverse domenii de 

activitate.  
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Au fost încasate creanţe fiscale prin aplicarea procedurilor de executare silită 

în valoare de 1.346.446 lei, de la 105 persoane juridice şi în valoare de 1.259.936 lei, de 

la 2.296 persoane fizice. 

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 2020 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 2020 la nivelul 

realizărilor anului 2019; 

b) majorarea de la 60% la 63% a cotei impozitului pe venit care revine 

municipiului; 

c) alocarea de sume de la bugetul statului pentru finanțarea sistemului de 

protecție a persoanelor cu handicap la nivelul de 50% din necesar, deși obligația 

prevăzută de legislația în vigoare este de 90% pentru bugetul de stat și 10% pentru 

bugetul local; 

d) nealocarea de sume pentru echilibrarea bugetelor locale (din impozitul pe 

venit și din sume defalcate din T.V.A.); 

e) asigurarea fondurilor necesare funcționării în condiții optime a tuturor 

activităților din responsabilitatea autorităților publice locale; 

f) necesitatea sprijinirii utilizatorilor sistemului centralizat de producere şi 

distribuire a energiei termice din municipiul Piteşti și a beneficiarilor transportului 

public urban în comun de călători, prin alocarea integrală din veniturile proprii ale 
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bugetului municipiului Piteşti a fondurilor corespunzătoare acoperirii subvenţiei pentru 

energia termică furnizată populaţiei în acest sistem și a subvenției pentru transport; 

g) 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 2020 aprobat prin H.C.L. nr.45/20.02.2020 au fost estimate 

venituri totale la nivelul de 394.619.230 lei, din care venituri proprii în sumă de 

307.686.530 lei, cheltuieli totale la nivelul de 455.081.230 lei, iar pentru acoperirea 

deficitului reprezentat de diferenţa dintre venituri şi cheltuieli în sumă de 60.462.000 lei 

a fost aprobată utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2019 în scopul 

finanţării cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

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 2020. 

Fondurile prevăzute în bugetul municipiului Piteşti în anul 2020 și 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, Fotbal Club Argeș, Direcția pentru Evidenţa 

Persoanelor a Municipiului Piteşti, prin unităţile din învăţământul preuniversitar de stat 

din Piteşti grupate în 47 centre financiare.  

Întrucât începând cu luna martie 2020 la nivel mondial a izbucnit criza 

sanitară provocată de pandemia de COVID-19, ca efect al măsurilor naționale adoptate 

pentru combaterea şi prevenirea răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19, care 

au inclus restrângerea activității economice, restricționarea liberei circulații, a 

activităților de grup și agrement, încasările din impozite, taxe și alte venituri locale  au 

înregistrat o scădere drastică în raport cu nivelul previzionat la aprobarea bugetului, 

situându-se la finele anului la nivelul de 95.140.800 lei. 
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În această situație, din compararea încasărilor anului 2020 cu cele ale 

ultimilor 2 ani anului de raportare, se constată o diminuare cu 8,99% față de încasările 

anului 2019 care au fost în sumă de 103.694.013 lei și cu 3,71% față de încasările anului 

2018 care au fost în sumă de 98.674.942 lei. 

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

veniturilor proprii, este de menționat faptul că la momentul aprobării Legii bugetului de 

stat pe anul 2020, Ministerul Finanțelor Publice, prin Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Argeş, a estimat și comunicat pentru Municipiul Pitești o prevedere 

bugetară supradimensionată în sumă de 203.678.000 lei și, deși după izbucnirea 

pandemiei de COVID-19 și aplicarea măsurilor de combatere a acesteia, nivelul cotei 

din impozitul pe venit care a revenit municipiului a crescut de la 63% la 65%, încasările 

din această sursă de venit s-au situat doar la nivelul de 182.165.664 lei, cu o nerealizare 

față de estimări în sumă de 21.512.336 lei. 

Pentru a formula un răspuns adecvat provocărilor generate de contextul 

prezentat anterior, în cursul anului 2020 în executarea bugetului municipiului Piteşti  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. 

Ca rezultat, la data de 31.12.2020, Municipiul Pitești nu a înregistrat plăți 

restante. 

În sinteză, execuţia bugetului municipiului Piteşti pe anul 2020 se prezintă 

astfel: 

Veniturile bugetului local s-au constituit din venituri proprii (impozite, taxe, 

alte venituri locale, cota din impozitul pe venit la nivelul de 63% în perioada ianuarie-

martie și la nivelul de 65% în perioada aprilie-decembrie), sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, subvenţii de la bugetul de stat şi sume primite de la UE în contul 

plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020. La acestea s-au 

adăugat sumele din excedentul bugetului local care au avut ca destinaţie finanţarea 

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 



11 
  

Veniturile totale planificate ale bugetului municipiului Piteşti în anul 2020 au 

fost în sumă de 403.586.840 lei, iar veniturile totale realizate au fost de 332.527.726 lei. 

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

                                                                                                         - lei - 

Denumire indicator Planificat Realizat % 

Venituri totale, din care: 403.586.840 332.527.726 82,39 

  Venituri proprii 303.907.640 279.131.103 91,85 

Sume defalcate din T.V.A 40.024.700 37.410.474 93,47 

Subvenţii de la bugetul de stat 17.922.500 10.567.858 58,96 

Sume primite de la UE/alți donatori în contul 

plăților efectuate și prefinanțări 
0 124.397 - 

Sume primite de la UE/alți donatori în contul 

plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului 

financiar 2014-2020 

41.732.000 5.293.894 12,69 

 
Deși gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului municipiului 

Piteşti a fost de 91,85% ca efect al restricțiilor impuse pentru combaterea pandemiei, 

totuşi, chiar şi în această situaţie dificilă, această categorie de venit a reprezentat 

83,94% 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 31.12.2020.  

În structură, realizarea veniturilor proprii se prezintă astfel : 

                                                                                                         - lei - 

Denumire indicator Planificat Realizat % 

Venituri proprii - Total, din care: 303.907.640 279.131.103 91,85 

Impozite, taxe şi alte venituri locale* 100.229.640 96.965.439 96,74 

Cote defalcate din impozitul pe venit 203.678.000 182.165.664 89,44 

*Din suma totală de 96.965.439 lei încasată din impozite, taxe și alte venituri locale, 57.639 lei au reprezentat contribuțiile 

pentru finanțarea Programului „Școală după școală” și 1.767.000 lei taxa specială de salubritate. 

 

În anul 2020, în bugetul municipiului Piteşti s-au prevăzut cheltuieli totale în 

sumă de 467.286.840 lei, iar cheltuielile realizate au fost de 352.228.372 lei. 

Pe activităţi, cheltuielile au fost realizate faţă de planificat, după cum 
urmează:        
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                                                                        - lei - 

Denumire indicator Planificat Realizat % 

Cheltuieli totale, din care: 467.286.840 352.228.372 75,38 

Autorităţi publice şi acţiuni externe 34.872.000 29.297.833 84,02 

Alte servicii publice generale 2.887.000 2.664.701 92,30 

Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi 
3.740.000 0 0 

Ordine publică şi siguranţă naţională 20.594.000 18.174.981 88,25 

Învăţământ 43.237.640 32.807.405 75,88 

Sănătate 7.361.500 7.213.052 97,98 

Cultură, recreere şi religie 71.766.000 60.751.762 84,65 

Asigurări şi asistenţă socială 55.911.700 48.522.423 86,78 

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  70.143.000 48.727.765 69,47 

Protecţia mediului 28.539.000 24.127.845 84,54 

Acțiuni generale economice, comerciale și de 

muncă 
0 0 0 

Combustibili şi energie 26.375.000 26.372.967 99,99 

Transporturi 101.860.000 53.567.638 52,59 

 

În totalul cheltuielilor realizate în anul 2020 în sumă de 352.228.372 lei, 83% 

au fost reprezentate de cheltuielile secţiunii de funcţionare (292.385.275 lei) iar 17% de 

cheltuielile secţiunii de dezvoltare (59.843.097 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 2020, 

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 2020 au fost alocate fonduri care au vizat dezvoltarea 

patrimoniului public al municipiului Piteşti, concretizate în finalizarea și punerea în 

funcțiune a unor obiective, executarea unor lucrări la obiective care sunt prevăzute a fi 
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realizate în continuare în anul 2021, efectuarea de lucrări de proiectare şi achiziționarea 

mijloacelor fixe din listele de dotări aprobate. 

 

II.2. Control administrare venituri. 

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. 

Biroul de audit din cadrul primăriei efectuează auditarea atât a activităţii 

proprii, cât şi a activităţilor desfășurate de către entitățile 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, de deficienţele constatate anterior în 

rapoartele de audit şi în rapoartele Curţii de Conturi.  

În anul 2020 au fost planificate şi efectuate 11 misiuni de audit în care s-au 

formulat 53 de recomandări, din care, la data raportării, 12 implementate, 5 parţial 

implementate, 5 cu termen depășit și 31 cu termen de implementare în anul 2021. 

Tot în cursul anului 2020 s-au urmărit un număr de 46 recomandări formulate 

în anii precedenți din care 35 implementate, 2 parțial implementate și 9 neimplementate. 

În exercitarea funcției, auditorii interni au realizat misiuni de audit pentru care 

au colectat și prelucrat informații referitoare la domeniile auditate, au contribuit la 

conștientizarea managerilor privind importanța dezvoltării și aplicării standardelor de 

control intern managerial bazate pe managementul riscurilor și al performantelor 

profesionale, au consiliat reformularea obiectivelor generale și specifice, a activităților 

și a acțiunilor astfel încât acestea să aibă claritate în redactare, cursivitate și 

conformitate, definirea și redefinirea indicatorilor de performanță astfel încât activitățile 

salariaților să fie cuantificabile, identificarea și reformularea riscurilor semnificative 

care ar putea aduce neconformități în derularea activităților, revizuirea registrului 

riscurilor, a ROF-ului și a fișei postului.  
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S-au analizat clauzele contractuale la contractele de închiriere, concesiune, 

asociere și colaborare teren spatii comerciale, garaje, cabinete medicale, panouri 

publicitare, etc. aparținând domeniului public al municipiului Pitești în vederea 

evaluării eficacității controlului intern al activității de constituire și încasare a 

veniturilor; s-au revizuit înregistrări contabile. 

Prin evaluările realizate auditorii au adus plusvaloare în procesul de 

guvernanță corporativă, au disciplinat activitățile evaluate prin reglările efectuate în 

timpul misiunilor de audit și prin recomandările formulate au constituit un îndrumar 

pentru îmbunătățirea activităților, ajutând structurile auditate să își atingă obiectivele 

printr-o abordare sistematică și metodică a riscurilor.   

II.3. Populaţie. 

Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, populaţia stabilă a 

municipiului Piteşti la data de 1 ianuarie 2020 se cifra la 173.018 locuitori, dintre care 

92.253 de sex feminin şi 80.765 de sex masculin. 

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

• grupa 0-19 ani  – 30.299 locuitori, în scădere față de anul 2019;   

• grupa 20-59 ani – 99.132 locuitori, în scădere față de anul 2019; 

• grupa peste 60 de ani -  43.587 locuitori, în creștere față de anul 2019. 

II.4. Forţa de muncă (salariaţi, şomaj). 

La nivelul lunii decembrie 2020, potrivit datelor Institutului Naţional de 

Statistică, numărul şomerilor înregistraţi în municipiul Piteşti a fost de 946 persoane, în 

creștere faţă de luna decembrie 2019. 

Totodată, la nivelul judeţului Argeş în luna decembrie 2020 se înregistrau un 

număr de 9.840 şomeri, dintre care 4.935 femei, rata şomajului crescând față de luna 

decembrie 2019. 

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. 
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Prin Hotărârea nr.341/2020, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici, a aprobat organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Piteşti. 

În cursul anului 2020 și-au încetat activitatea din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Pitești un număr de 17 funcționari publici și 1 

salariat încadrat în funcție contractuală. 

La nivelul Primăriei Municipiului Pitești au fost organizate un număr de 15 

concursuri pentru recrutare de personal. Ca urmare, în cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Pitești au fost angajați un număr total de 8 salariați, astfel: 1 

în funcție publică de conducere, 4 în funcții publice de execuție și 3 persoane au fost 

angajate cu contract individual de muncă.  

Venitul mediu net realizat în anul 2020 de salariații din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Pitești a fost de 4.245 lei.   

În anul 2020, unitatea administrativ - teritorială a fost reprezentată la 

următoarele evenimente: participarea, ca partener al orașului Trujillo din Peru, la 

Programul de Cooperare Urbană Internațională (IUC) al Comisiei Europene (acest  

program oferă posibilitatea orașelor europene participante să obțină noi perspective cu 

privire la probleme presante ale dezvoltării sustenabile, prin crearea de legături cu orașe 

din Asia, America Latină și Caraibe, cât și din America de Nord); participarea, în cadrul 

proiectului ,,Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului 

Pitești" la schimbul de experiență cu autorități/ instituții/ organisme ale administrațiilor 

dintr-un stat membru UE, respectiv în Finlanda (Helsinki, Espoo și Turku) și în Estonia 

(orașul Tallinn). 

III. Investiţii 

III.1. Investiţii din fonduri de la bugetul local. 

Investiţiile realizate de municipalitate în 2020, au avut ca scop principal  

creşterea  calităţii vieţii urbane și modernizarea spațiilor de învățământ. 

Serviciul Investiţii şi-a desfăşurat activitatea urmărind îndeplinirea 

următoarelor obiective: 



16 
  

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 în anul 2020, au fost în sumă de 

43.619.888,87 mii lei. 

Cele mai importante investiţii ale municipiului Piteşti în anul 2020 au fost 

reprezentate de: 

-Sală de sport Liceul Teoretic Ion Cantacuzino; 

-Reabilitare termică și reparații capitale cămin școlar Liceul cu Program 

Sportiv Viitorul Pitești; 

-Reabilitare Piața Primăriei; 

-Reabilitare terasă necirculabilă imobil Casa Cărții; 

-Containere îngropate (67 buc); 

-Reabilitare strada Trivale; 

-Reabilitare strada Banu Mărăcine; 

-Reabilitare străzi (Câmpului, Iosif Gabrea, Ion Ionescu de la Brad, Pasaj 

Ecaterina Raicoviceanu, Virgil Tempeanu, Dr. Pompiliu Robescu); 

Au fost achiziționate următoarele dotări: 

-Ansamblu modular tip sală de clasă cu modul sanitar; 

-Container Toilet -3buc ; 

-Tunel dezinfectare -13 buc; 

-Utilaj de ridicat containere îngropate; 

-Container Skip 5mc; 

-Container Skip 7 mc; 

-Container Skip 10 mc; 

-Pubele gunoi 140 l -500 buc; 

-Pubele gunoi 240 l – 200 mc; 

-Container ABROLL 24 mc; 
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-Container ABROLL 30 mc; 

-Eurocontainer 0,7 mc plastic – 100 mc; 

-Tractor 50 CP cu remorcă, lamă de deszăpezire și răspânditor antiderapant; 

-Automăturătoare medie 1,5 – 4 mc cu lamă si sărăriță; 

-Autobasculantă 7,5 -8,5 tone cu șasiu jos; 

-Autoutilitară basculabilă 7 locuri cu lamă și sărăriță  3,5 tone; 

-Automacara; 

-Autospecială cu cabină dublă carosată cu cârlig remorcare omologată; 

Au fost finalizate documentațiile de proiectare pentru un număr 

important de străzi, după cum urmează: 

-Reabilitare strada Grigorie Leu; 

-Reabilitare strada Amurgului; 

-Reabilitare strada Petre Ispirescu -etapa a-II-a; 

-Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal; 

-Modernizare strada Dumitru Brătianu; 

-Modernizare strada Nicolae Brânzeu; 

-Lărgire strada Tineretului zona Școala Gimnazială Mihai Eminescu; 

Au fost executate lucrări de reparații la unitățile de învățământ din 

municipiul Pitești în valoare totală de 1.695.189,23 lei după cum urmează: 

-Reparație instalație electrică- G.P.P.”ALBĂ CA ZĂPADA”  

-Reparație instalație termică subsol și înlocuire gresie din bucătărie – 

G.P.P."MICUL PRINȚ" ; 

-Reparație în subsolul unității, amenajarea grupului sanitar de la cabinetul 

metodic și înlocuirea unor uși: 3 la grupuri sanitare, 3 la cabinetul metodic și 1 la subsol 

– G.P.N. "ISTEȚEL" ; 

-Reparații la o sală de mese (faianță, gresie, zugrăveli, uși), scos lambriu și 

reparații la o sală de grupă - G.P.P.”LUMINIȘUL PĂDURII”; 

-Reparație instalație termică la etaj și reparații parchet în 3 săli de clasă, 

igienizări și zugrăveli în 10 săli de clasă, holuri aferente și bucătărie; înlocuit gresie în 

bucătărie -G.P.P. "CASTELUL FERMECAT" ; 
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-Reparație zid de sprijin a terenului în pantă și reparație trotuar și brâu ce 

înconjoară clădirea școlii – Școala Gimnazială "ION PILLAT"; 

-Reparație instalație electrică etaj I și parter - Școala Gimnazială ”NICOLAE 

IORGA”; 

-Reparații grupuri sanitare și amenajare grup sanitar specific persoanelor cu 

dizabilități în locația din Str. Negru Vodă, Nr.29- Școala Gimnazială ”NICOLAE 

BĂLCESCU”; 

-Reparație instalație electrică parter – Școala Gimnazială ”ALEXANDRU 

DAVILA”; 

-Reparații si igienizări 4 săli de clasă (igienizare, placare cu parchet si cu 

lambriu), spălare calorifere și montare de robineți cu termostat - Școala Gimnazială 

”ION PILLAT”; 

-Zugrăveli, înlocuire parchet în 5 săli de clasă și acoperire scenă festivități din 

curtea unității școlare – Școala Gimnazială ” ALEXANDRU DAVILA”; 

-Reparații și igienizări în 5 săli de clasă, rașchetat, șlefuit și paluxat parchet în 

4 săli de clasă– Școala Gimnazială ”ADRIAN PĂUNESCU”; 

-Reparații și igienizări în 4 săli de clasă în locația din strada Nicolae Dobrin 

nr.20; reparații și igienizări la vestiare, cabinet metodic pentru profesori, cabinet 

medical și cameră depozitare în locația de la Stadionul ”Aripi” – Liceul cu program 

sportiv ”Viitorul”. 

De asemenea, au început lucrările la o serie de investiții multianuale care 

vor fi finalizate în anul 2021, după cum urmează: 

-Reabilitare B-dul I.C.Brătianu -Str. Maior Șonțu între strada Maternității și 

Târgu din Vale; 

-Regularizare Pârâu Velișoara – Grigorești. 

 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.  
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LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTE ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2020 

 

Nr 

Crt 

Nr. 

contract 

Obiectul 

contractului 

Suma  

Lei 

inclusiv 

TVA 

Procedura 

de 

achiziție 

Denumire 

câștigător 

1 21952/ 

19.05.2020 

-Branșament apă, 

hidranți și racord 

canalizare 

menajeră la sala de 

sport, Liceul 

Teoretic Ion 

Cantacuzino 

47.921,3 Achiziție 

directă 

SC 

CONSTRUCT 

STEEL 

MARKET SRL 

2 3249 / 

20.07.2020 

-Reamplasare 

conductă 

termoficare Piața 

Primăriei 

38.3751,2 Achiziție 

directă 

SC 

CONSTRUCT 

STEEL 

MARKET SRL 

3 58508/ 

11.12.2020 

-Reabilitare 

instalație termică și 

montare de 

centrale termice 

noi, Corp C1 și 

Corp C4, Colegiul 

Economic Maria 

Teiuleanu 

511.401 Achiziție 

directă 

SC 

PROINSTAL 

PIPE SRL 

4 56772/ 

03.12.2020 

-Regularizare 

Pârâu Velișoara-

Grigorești 

1.480.390,85 Procedură 

simplificat

ă 

SC HIDRO 

CONSTRUCȚI

A SA 

5 60980/ 

24.12.2020 

-Modernizare 

strada Dumitru 

1.787.813,64 Procedură 

simplificat

SC 

COMESAD 
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Brătianu ă DRUMURI 

SRL 

6 39908/ 

01.09.2020 

-Reabilitare B-dul 

I.C. Brătianu -Str. 

Maior Șonțu între 

strada Maternității 

și Târgu din Vale 

2.954.435,31 Procedură 

simplificat

ă 

SC 

COMESAD 

DRUMURI 

SRL 

7 33180/ 

21.07.2020 

-Tractor 50 CP cu 

remorcă, lamă de 

deszăpezire și 

răspânditor 

antiderapant; 

334.390 Licitație 

deschisă 

SC 

GRĂDINARIU 

IMPORT 

EXPORT SRL 

8 33181/ 

21.07.2020 

-Automăturătoare 

medie 1,5 – 4 mc 

cu lamă si sărăriță; 

 

838.950 Licitație 

deschisă 

SC 

GRĂDINARIU 

IMPORT 

EXPORT SRL 

9 33182/ 

21.07.2020 

Autobasculantă 7,5 

-8,5 tone cu șasiu 

jos; 

334.390 Licitație 

deschisă 

SC 

GRĂDINARIU 

IMPORT 

EXPORT SRL 

10 33183/ 

21.07.2020 

-Autoutilitară 

basculabilă 7 

locuri cu lamă și 

sărăriță  3,5 tone; 

 

484.330 Licitație 

deschisă 

SC 

GRĂDINARIU 

IMPORT 

EXPORT SRL 

11 33184/ 

21.07.2020 

-Automacara; 

 

1.309.000 Licitație 

deschisă 

SC 

EUROBODY 

HYDRAULIC

S 
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12 33185/21.07.20

20 

-Autospecială cu 

cabină dublă 

carosată cu cârlig 

remorcare 

omologată. 

232.050 Licitație 

deschisă 

SC 

GRĂDINARIU 

IMPORT 

EXPORT SRL 

 

 

III.2. Investiţii din fonduri europene. 

În anul 2020 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 prin: 

• Asigurarea monitorizării proiectelor implementate și finalizate în cadrul 

Programului Operațional Regional 2007-2013; 

• Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene pentru proiectele 

aflate în derulare; 

• Asigurarea monitorizării proiectului “Performanță în serviciile de 

administrație publică locală ale municipiului Pitești”, finanțat în cadrul Programului 

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cererea de proiecte CP4/2017, aflat 

în perioada de durabilitate; 

• Asigurarea monitorizării proiectului “Etică și integritate prin prevenirea 

și combaterea corupției - EtICo”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020, cererea de proiecte CP1/2017, aflat în perioada de 

durabilitate; 

• Depunerea unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte 

POAT/868/1/1/1/Asistenţă orizontală pentru beneficiarii FESI şi specifică pentru 

beneficiarii POAT, POIM şi POC, inclusiv instruire pentru aceştia şi pentru potenţialii 

beneficiari FESI, în calitate de partener; 

• Depunerea unei cereri de finanțare în cadrul apelului de proiecte 

POR/824/1/1/Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer 
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tehnologic în domenii de specializare inteligentă/1/Creșterea inovării în firme prin 

susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare 

inteligentă; 

• Depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului privind 

sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de 

iluminat public; 

• Depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului EEA and 

Norway Grants from Innovation Norway; 

• Asigurarea implementării proiectului “Simplificarea procedurilor 

administrative pentru cetățenii municipiului Pitești” în cadrul Programului Operațional 

Capacitate Administrativă 2014-2020, Cererea de Proiecte CP10/ 2018 “Fundamentarea 

deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul 

administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”;  

• Asigurarea implementării proiectului „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea 

socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești” 

finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; 

• Asigurarea implementării proiectului WiFi4EU Promovarea 

conectivității la internet în comunitățile locale; 

• Asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Locală 2017-2020; 

• Asigurarea implementării proiectului “Transformare Cămin C3 în clădire 

locuințe sociale”, finanțat în cadrul Programului de construire locuințe sociale conform 

Legii nr. 114/1996; 

• Asigurarea implementării proiectului “Mansardare corp A - Grădinița cu 

Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"”, în cadrul Programului Operațional Regional – 

Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4 “Creșterea calității infrastructurii în vederea 

asigurării accesului sporit la educație timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe 

piaţa forţei de muncă”; 

• Asigurarea implementării proiectului Extindere spații de învățământ și 

administrative la Grădinița cu Program Prelungit "Aripi Deschise", în cadrul 



23 
  

Programului Operațional Regional – Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4 “Creșterea 

calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi 

sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă”; 

• Asigurarea implementării proiectului „Reabilitare termica cladire 

Grădinița - Grădinița cu program prelungit "Castelul Fermecat"”, în cadrul Programului 

Operațional Regional – Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4 “Creșterea calității 

infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea 

participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă”; 

• Asigurarea implementării proiectului „Reabilitare si modernizare 

Gradinita cu Program Prelungit "Primii Pasi"”, în cadrul Programului Operațional 

Regional – Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4 “Creșterea calității infrastructurii în 

vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării 

părinţilor pe piaţa forţei de muncă”; 

• Asigurarea implementării proiectului „Promovarea Spiritului 

Antreprenorial prin sprijinirea activităților de cercetare – dezvoltare în cadrul PITEȘTI 

BUSINESS HUB – PROSANT”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020, Axa prioritară 2.1.B - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și 

mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin 

facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi 

întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri; 

• Asigurarea implementării proiectului “Modernizare, montare sistem 

panouri solare și eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești”, în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției 

către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea 

eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020; 

• Asigurarea implementării proiectului “Regenerare urbana în zona 

marginalizată a municipiului Pitești (zona bloc G1 cartier Războieni si zona bloc 
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Coremi, b-dul Petrochimiștilor)”,  în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020 – Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.3 “Oferirea de sprijin pentru regenerarea 

fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”; 

• Asigurarea implementării proiectului „Reabilitare și modernizare 

Colegiul Tehnic Armand Călinescu”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-

2020 – Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.5 “Creșterea calității infrastructurii 

educaționale relevante pentru piața forței de muncă”; 

• Identificarea de noi proiecte de investiții și căutarea de noi surse de 

finanțare nerambursabilă. 

Activitatea desfășurată în anul 2020 a urmărit respectarea obiectivelor 

de dezvoltare ale municipiului şi corelarea proiectelor finanţabile din fonduri 

externe cu obiectivele din programul de investiţii al municipiului Piteşti. În acest 

context, au fost desfăşurate următoarele activităţi: 

• Implementarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului 

Pitești, document programatic strategic și un instrument de politică de dezvoltare, 

complementar Planului Urbanistic General, folosind un model de transport (software), 

având ca scop îmbunătăţirea accesibilităţii şi buna integrare a diferitelor moduri de 

mobilitate şi transport în municipiul Pitești; 

• Implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a 

Municipiului Pitești pentru perioada 2014-2023, document-cheie al cărui scop, în cadrul 

perioadei de programare 2014-2020 (cu implementare până în 2023), este reprezentat 

de asigurarea unei viziuni coerente de dezvoltare la nivelul municipiului, transpuse într-

un portofoliu de propuneri prioritare, ideal sprijinite de comunitate şi finanţabile de 

către Uniunea Europeană;  

• Implementarea Documentului justificativ pentru finanțarea din fonduri 

europene structurale și de investiții 2014-2020, emis de Autoritatea Urbană Pitești; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 309/ 

17.01.2019 pentru proiectul „Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii 

municipiului Pitești”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020, cererea de proiecte CP10/2018; 
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• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 498/ 

18.05.2020 pentru proiectul „Consolidarea capacității administrative locale prin 

planificare strategică eficientă”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate 

Administrativă 2014-2020, cererea de proiecte CP13/2019; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 2109/ 

06.03.2018 pentru proiectul „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a 

persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitești” finanțat în cadrul 

Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 4678/ 

23.10.2019 pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand 

Călinescu”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 5502/ 

14.05.2020 pentru proiectul “Regenerare urbană in zona marginalizată a municipiului 

Pitești (zona bloc G1 cartier Războieni și zona bloc Coremi, b-dul Petrochimiștilor)”, 

finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 5051/ 

05.02.2020 pentru proiectul „Mansardare corp A – Grădinița cu Program Prelungit 

“Căsuța Poveștilor” ”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 5185/ 

19.03.2020 pentru proiectul „Reabilitare termică clădire grădiniță -  Grădinița cu 

Program Prelungit “Castelul Fermecat””, finanțat în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 5149/ 

10.03.2020 pentru proiectul „Extindere spații învățământ și administrative la Grădinița 

cu Program Prelungit “Aripi Deschise””, finanțat în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 5450/ 

21.09.2020 pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit 

“Primii Pași””, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; 
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• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 5366/ 

30.04.2020 pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public 

local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”, finanțat în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 5761/ 

22.07.2020 pentru proiectul „Realizarea de puncte de transfer pentru integrarea 

operațională a transportului public urban și periurban”, finanțat în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 5753/ 

16.07.2020 pentru proiectul „Îmbunătățirea transportului public urban de călători în 

municipiul Pitești”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 5451/ 

13.05.2020 pentru proiectul „Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri 

pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești”, finanțat în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020; 

• Implementarea activităților din cadrul acordului de grant nr. 

INEA/CEF/WIFI4EU/2-2019/004994-005596 pentru proiectul “WiFi4EU – 

Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale în Municipiul Pitești”; 

• Implementarea contractelor de finanțare pentru obiectivele de investiții: 

Consolidare și reabilitare clădire - tronson I - Colegiul Național Zinca Golescu și 

Extindere și reabilitare imobil școala gimnazială Mircea cel Bătrân, finanțate în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 1411/ 

19.06.2019 pentru proiectul “Transformare Cămin C3 în clădire locuințe sociale”;  

• Semnarea cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

a contractelor de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 

2014-2020 pentru proiectele: Regenerare urbană in zona marginalizată a municipiului 

Pitești (zona bloc G1 cartier Războieni și zona bloc Coremi, b-dul Petrochimiștilor); 

Mansardare corp A – Grădinița cu Program Prelungit “Căsuța Poveștilor”; Reabilitare 

termică clădire grădiniță -  Grădinița cu Program Prelungit “Castelul Fermecat”; 
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Extindere spații învățământ și administrative la Grădinița cu Program Prelungit “Aripi 

Deschise”; Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit “Primii Pași”; 

Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de călători și creșterea 

atractivității transportului nemotorizat; Realizarea de puncte de transfer pentru 

integrarea operațională a transportului public urban și periurban; Îmbunătățirea 

transportului public urban de călători în municipiul Pitești; Crearea unui sistem de 

management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în 

municipiul Pitești; Consolidarea capacității administrative locale prin planificare 

strategică eficientă; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 4087/ 

30.05.2019 pentru proiectul “Modernizare, montare sistem panouri solare și 

eficientizare energetică a Bazinului Olimpic din Pitești”; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 4678/ 

23.10.2019 pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand 

Călinescu”; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 5041/ 

20.12.2019 pentru proiectul „Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea 

activităților de cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS HUB - PROSANT”; 

• Implementarea activităților din cadrul acordului de grant nr. 

INEA/CEF/WIFI4EU/2-2019/004994-005596 pentru proiectul “WiFi4EU – 

Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale în Municipiul Pitești”; 

• Implementarea contractelor de finanțare pentru obiectivele de investiții: 

Consolidare și reabilitare clădire - tronson I - Colegiul Național Zinca Golescu și 

Extindere și reabilitare imobil școala gimnazială Mircea cel Bătrân, finanțate în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020; 

• Implementarea activităților din cadrul contractului de finanțare nr. 1411/ 

19.06.2019 pentru proiectul “Transformare Cămin C3 în clădire locuințe sociale”;  

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

unor probleme comunitare sau privind finanţările externe. 
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În anul 2020, Municipiul Pitești a derulat activități în cadrul 

următoarelor programe de finanțare:  

• Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 3 - 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 

investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;  

• Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 4, 

Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ 

prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”; 

• Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 4, 

Obiectivul specific 4.2 “Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate 

(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de 

reducere a zgomotului”; 

• Programul Operațional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 4, 

Obiectivul specific 4.3 “Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și 

socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”; 

• Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 4, 

Obiectivul specific 4.4 “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului 

sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă”; 

• Programul Operaţional Regional 2014-2020 – Axa prioritară 4, 

Obiectivul specific 4.5 “Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru 

piața forței de muncă”; 

• Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – Cererea 

de Proiecte CP10/ 2018 “Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de 

simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai 

puțin dezvoltate”; 

• Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 – Cererea 

de Proiecte CP13/2019 „Introducerea de sisteme si standarde comune în administrația 
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publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu 

SCAP”; 

• Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – Axa Prioritară 4: 

Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii 

sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 

9ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, 

Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând 

minorității rome prin implementarea de măsuri integrate; 

• Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2.1.B - 

Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 

2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării 

economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 

incubatoare de afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri; 

• Acțiunea comunității Europene “WiFi4EU Promovarea conectivității la 

internet în comunitățile locale” 

• Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020; 

• Programul de construire locuințe sociale conform Legii nr. 114/ 1996. 

 În anul 2020 a fost continuată implementarea celor două documente 

strategice: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Pitești și Strategia 

Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Pitești pentru perioada 2014-

2023, precum și a Documentului justificativ pentru finanțarea din fonduri europene 

structurale și de investiții 2014-2020, emis de Autoritatea Urbană Pitești. 

 De asemenea, au fost depuse spre evaluare patru cereri de finanțare în cadrul a 

trei programe de finanțare, respectiv: Programul Operațional Regional 2014-2020, 

Programul Operațional Asistență Tehnică, Programul privind sprijinirea eficientei 

energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, 

Programul EEA and Norway Grants from Innovation Norway. 

 Totodată, au fost semnate nouă contracte de finanțare prin Programul 

Operațional Regional 2014-2020 pentru obiectivele de investiții: Regenerare urbană in 
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zona marginalizată a municipiului Pitești (zona bloc G1 cartier Războieni și zona bloc 

Coremi, b-dul Petrochimiștilor); Mansardare corp A – Grădinița cu Program Prelungit 

“Căsuța Poveștilor”; Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu Program 

Prelungit “Castelul Fermecat”; Extindere spații învățământ și administrative la 

Grădinița cu Program Prelungit “Aripi Deschise”; Reabilitare și modernizare Grădinița 

cu Program Prelungit “Primii Pași”; Modernizarea infrastructurii serviciului de transport 

public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat; Realizarea de 

puncte de transfer pentru integrarea operațională a transportului public urban și 

periurban; Îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești; 

Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a 

parcărilor în municipiul Pitești, precum și un contract de finanțare prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă pentru proiectul Consolidarea capacității 

administrative locale prin planificare strategică eficientă.    

 

Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţiile sectoriale şi 

concesiunile de lucrări şi servicii - lista contractelor încheiate în cursul anului 2020 

la nivelul Serviciului Dezvoltare și Managementul Proiectelor: 

 

Nr. 

Crt. 
Executant/ beneficiar Obiectul contractului 

Valoarea 

contractului 

inclusiv 

TVA- RON 

Achiziție 

directă/ 

procedura 

1 
S.C. ARGEȘUL LIBER 

S.A 

Servicii de informare și publicitate 

aferente proiectului “Crearea unui 

sistem de management al traficului 

și măsuri pentru gestionarea 

durabilă a parcărilor în municipiul 

Pitești” 

14.280,00 
Achiziție 

directă 

2 

S.C. GENERAL 

SYSTEM AUDIT 

S.R.L. 

Servicii de audit financiar aferente 

proiectului “Crearea unui sistem de 

management al traficului și măsuri 

pentru gestionarea durabilă a 

11.900,00 
Achiziție 

directă 
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parcărilor în municipiul Pitești” 

3 
S.C. AVENSA 

CONSULTING S.R.L. 

Servicii de consultanță în 

management  aferente proiectului 

“Crearea unui sistem de 

management al traficului și măsuri 

pentru gestionarea durabilă a 

parcărilor în municipiul Pitești” 

154.700,00 
Achiziție 

directă 

4 
SC TRAFFIC AUDIT 

CONSULTING S.R.L. 

Servicii expert cooptat privind 

consultanța în domeniul evaluării 

ofertelor depuse în cadrul 

procedurii de atribuire a 

contractelor de furnizare 

echipamente tehnologice și 

funcționale, cu și fără montaj, 

dotări, active necorporale, precum 

și lucrările aferente în cadrul 

proiectului: “Crearea unui sistem 

de management al traficului și 

măsuri pentru gestionarea durabilă 

a parcărilor în municipiul Pitești” 

14.280,00 
Achiziție 

directă 

5 
S.C. AV TRANSPORT 

PLANNING S.R.L. 

Servicii de consultanță pentru 

crearea unei baze de date GIS cu 

informații de trafic si călătorie 

aferente proiectului: “Crearea unui 

sistem de management al traficului 

și măsuri pentru gestionarea 

durabilă a parcărilor în municipiul 

Pitești” 

138.510,05 
Achiziție 

directă 
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6 

S.C. GENERAL 

SYSTEM AUDIT 

S.R.L. 

Servicii de audit financiar aferente 

proiectului “Modernizare, montare 

sistem panouri solare și 

eficientizare energetică a Bazinului 

Olimpic din Pitești” 

9.996,00 
Achiziție 

directă 

7 

S.C. CONSTRUCT 

STEEL MARKET 

S.R.L., cu 

subcontractanții S.C. 

ENERGO PREST 

COMPANY S.R.L. și 

S.C. AIR SERVICE 

DELTA S.R.L. 

Lucrări pentru creșterea eficienței 

energetice aferente proiectului 

“Modernizare, montare sistem 

panouri solare și eficientizare 

energetică a Bazinului Olimpic din 

Pitești” 

14.990.143,96 

    

Procedură   

simplifica

tă 

8 

Asocierea S.C. ZEUS 

S.A. (lider de asociere) 

și S.C. ARHIAMA 

STRUCTURI DESIGN 

S.R.L. (asociat) cu 

subcontractantul S.C. I 

WAVE SOLUTIONS 

S.R.L. 

Servicii de proiectare, asistență 

tehnică din partea proiectantului și 

execuția lucrărilor de construcții la 

obiectivul de investiții 

„Consolidare și reabilitare clădire - 

tronson I - Colegiul Național Zinca 

Golescu” din municipiul Pitești 

10.460.483,10 
Procedură       

simplificată 

9 

SC MODVEST 

CONSTRUCT 2000 

S.R.L. 

Servicii de asistență tehnică 

proiectant aferente obiectivului de 

investiții  „Reabilitare și 

modernizare Colegiul Tehnic 

Armand Călinescu”  

11.900,00  
Procedură       

simplificată 

10 
S.C. FIN-CONT 

EXPERT MD S.R.L. 

Servicii de audit financiar aferente 

proiectului ,,Reabilitare și 

modernizare Colegiul Tehnic 

Armand Călinescu” 

60.000,00 
Achiziție 

directă 

11 
S.C. ECERTIS LEGAL 

HOUSE S.R.L. 

Servicii de consultanță în achizitii 

publice pentru proiectul 

„Reabilitare și modernizare 

40.000,00 
Achiziție 

directă 
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Colegiul Tehnic Armand 

Călinescu” 

12 

S.C. MIBO ART 

CONSTRUCT 

CONSULT S.R.L. 

Servicii de supraveghere tehnică a 

lucrărilor de construcții (dirigenție 

de șantier) aferente obiectivului de 

investiți pentru proiectul 

„Reabilitare și modernizare 

Colegiul Tehnic Armand 

Călinescu” 

115.200,00 
Achiziție 

directă 

13 

Asocierea S.C. TEHNO 

FLUID SOLUTIONS 

S.R.L. (Ofertant lider) 

– S.C. ALPHA 

DESIGN-BUILD 

GROUP S.R.L. 

(Ofertant asociat) cu 

S.C. SELCO S.R.L. 

(Subcontractant),  S.C. 

ABC SMART 

CONNECT 

SECURITY S.R.L. 

(Subcontractant), S.C. 

ROGIMEX INSTAL 

S.R.L. (Subcontractant) 

Lucrări de execuție aferente 

obiectivului de investiți pentru 

proiectul „Reabilitare și 

modernizare Colegiul Tehnic 

Armand Călinescu” 

24.615.771,80 
Procedură       

simplificată 

14 
S.C. SYNESIS 

PARTNERS S.R.L. 

Servicii de consultanță în 

management de proiect în cadrul 

proiectului „Reabilitare și 

modernizare Colegiul Tehnic 

Armand Călinescu” 

111.040,24 
Procedură       

simplificată 

15 
S.C. DEITY DESIGN 

S.R.L. 

Servicii de informare și publicitate 

pentru proiectul „Reabilitare și 

modernizare Colegiul Tehnic 

Armand Călinescu” 

16.000,00 
Achiziție 

directă 
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16 
S.C. FINCONT AUDIT 

CONST S.R.L. 

Servicii de audit financiar aferente 

proiectului ”Regenerare urbană în 

zona marginalizată a municipiului 

Pitești (zona bl. G1 cartier 

Războieni și zona bloc Coremi, b-

dul. Petrochimiștilor) – etapa I” 

33.000,00 
Achiziție 

directă 

17 
S.C. STAMI CON 

ALEN S.R.L. 

Servicii de supraveghere tehnică a 

lucrărilor de construcții (dirigenție 

de șantier) aferente obiectivului de 

investiții „Regenerare urbană în 

zona marginalizată a municipiului 

Pitești (zona bl. G1 cartier 

Războieni și zona bloc Coremi, b-

dul. Petrochimiștilor) – etapa I“ 

30.939,90 
Achiziție 

directă 

18 

S.C. BOEMIS 

CONSULTING 

MANAGEMENT 

S.R.L. 

Servicii de management aferente 

proiectului ”Regenerare urbană în 

zona marginalizată a municipiului 

Pitești (zona bl. G1 cartier 

Războieni și zona bloc Coremi, b-

dul. Petrochimiștilor) – etapa I“ 

57.120,00 
Achiziție 

directă 

19 
S.C. DEITY DESIGN 

S.R.L. 

Servicii de informare și publicitate 

pentru proiectul ”Regenerare 

urbană în zona marginalizată a 

municipiului Pitești (zona bl. G1 

cartier Războieni și zona bloc 

Coremi, b-dul. Petrochimiștilor) – 

etapa I“ 

9.998,38 
Achiziție 

directă 

20 

SC MEGA TOP 

TOTAL CONSTRUCT 

S.R.L. cu asociat S.C. 

PROIECT INFRA 2005 

S.R.L. 

Servicii de proiectare, asistență 

tehnică din partea proiectantului și 

execuție lucrări de construcții la 

obiectivului de investiții 

,,Modernizare bloc locuințe 

sociale Coremi- etapa a II-a” 

636.650,00 
Procedură 

simplificată 
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21 
S.C. STAMI CON 

ALEN S.R.L. 

Servicii de supraveghere 

(dirigenție de șantier) a lucrărilor 

de construcții aferente obiectivului 

de investiții ,,Modernizare bloc 

locuințe sociale Coremi – etapa a 

II-a” 

4.760,00 
Achiziție 

directă 

22 
S.C. MCG MARTEO 

CONSTRUCT S.R.L. 

Servicii de informare şi publicitate 

aferente proiectului: 

”Modernizarea infrastructurii 

serviciului de transport public local 

de călători și creșterea atractivității 

transportului nemotorizat” 

53.550,00 
Achiziție 

directă 

23 
S.C. SYNESIS 

PARTNERS S.R.L. 

Servicii de consultanță în 

management de proiect aferente 

proiectului “Modernizarea 

infrastructurii serviciului de 

transport public local de călători și 

creșterea  atractivității 

transportului nemotorizat” 

247.052,33 
Procedură 

simplificată 

24 
S.C. F.I.P. 

CONSULTING S.R.L. 

Servicii de consultanță în achiziții 

publice aferente proiectului 

“Modernizarea infrastructurii 

serviciului de transport public local 

de călători și creșterea atractivității 

transportului nemotorizat” 

13.090,00 
Procedură 

simplificată 

25 

S.C. CASA DE AUDIT 

CORVINIA S.R.L.  

FILIALA PITEȘTI 

Servicii de audit financiar aferente 

proiectului ”Modernizarea 

infrastructurii serviciului de 

transport public local de călători  și 

creșterea atractivității transportului 

nemotorizat“ 

54.145,00 
Achiziție 

directă 
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26 

S.C. NEGREANU 

CONSTANTCON 

S.R.L. 

Lucrări de execuție aferente 

obiectivului de investiți ”Extindere 

spații se învățământ și 

administrative la Grădinița cu 

Program Prelungit Aripi Deschise” 

1.356.888,63 
Procedură 

simplificată 

27 

S.C. MIBO ART 

CONSTRUCT 

CONSULT S.R.L. 

Servicii de dirigenție de șantier 

aferente obiectivului de investiți 

”Extindere spații de învățământ și 

administrative la Grădinița cu 

Program Prelungit Aripi Deschise” 

20.987,91 
Achiziție 

directă 

28 

S.C. BOEMIS 

CONSULTING 

MANAGEMENT 

S.R.L. 

Servicii de consultanță în 

management de proiect aferente 

proiectului ”Extindere spații se 

învățământ și administrative la 

Grădinița cu Program Prelungit 

Aripi Deschise” 

20.230,00 
Achiziție 

directă 

29 

S.C. RAMBOLL 

SOUTH EAST 

EUROPE S.R.L. 

Servicii de publicitate aferente 

proiectului ”Extindere spații se 

învățământ și administrative la 

Grădinița cu Program Prelungit 

Aripi Deschise” 

20.230,00 
Achiziție 

directă 

30 
S.C. FINCONT AUDIT 

CONST S.R.L. 

Servicii de audit financiar aferente 

proiectului ”Extindere spații se 

învățământ și administrative la 

Grădinița cu Program Prelungit 

Aripi Deschise” 

15.000,00 
Achiziție 

directă 

31 

S.C. NEGREANU 

CONSTANTCON 

S.R.L. 

Lucrări de execuție aferente 

obiectivului de investiți 

”Mansardare Corp A - Grădinița cu 

Program Prelungit Căsuța 

Poveștilor” 

876.170,37 
Procedură 

simplificată 
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32 

S.C. MIBO ART 

CONSTRUCT 

CONSULT S.R.L. 

Servicii de dirigenție de șantier 

aferente obiectivului de investiți 

”Mansardare Corp A - Grădinița cu 

Program Prelungit Căsuța 

Poveștilor” 

10.224,09 
Achiziție 

directă 

33 

S.C. BOEMIS 

CONSULTING 

MANAGEMENT 

S.R.L. 

Servicii de consultanță în 

management de proiect aferente 

proiectului ”Mansardare Corp A - 

Grădinița cu Program Prelungit 

Căsuța Poveștilor” 

17.850,00 
Achiziție 

directă 

34 

S.C. RAMBOLL 

SOUTH EAST 

EUROPE S.R.L. 

Servicii de publicitate aferente 

proiectului ”Mansardare Corp A - 

Grădinița cu Program Prelungit 

Căsuța Poveștilor” 

20.230,00 
Achiziție 

directă 

35 
S.C. FINCONT AUDIT 

CONST S.R.L. 

Servicii de audit financiar aferente 

proiectului ”Mansardare Corp A - 

Grădinița cu Program Prelungit 

Căsuța Poveștilor” 

10.000,00 
Achiziție 

directă 

36 

S.C. ADACOR 

CONSTRUCT SERV 

S.R.L. 

Lucrări de execuție aferente 

obiectivului de investiți 

”Reabilitare termică clădire 

grădiniță - Grădinița cu Program 

Prelungit Castelul Fermecat” 

1.035.678,66 
Procedură 

simplificată 

37 
S.C. COR AS ON 

BEST S.R.L. 

Servicii de dirigenție de șantier 

aferente obiectivului de investiți 

”Reabilitare termică clădire 

grădiniță - Grădinița cu Program 

Prelungit Castelul Fermecat” 

22.015,00 
Achiziție 

directă 

38 

S.C. BOEMIS 

CONSULTING 

MANAGEMENT 

S.R.L. 

Servicii de consultanță în 

management de proiect aferente 

proiectului ”Reabilitare termică 

clădire grădiniță - Grădinița cu 

Program Prelungit Castelul 

Fermecat” 

21.420,00 
Achiziție 

directă 
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39 

S.C. RAMBOLL 

SOUTH EAST 

EUROPE S.R.L. 

Servicii de publicitate aferente 

proiectului ”Reabilitare termică 

clădire grădiniță - Grădinița cu 

Program Prelungit Castelul 

Fermecat” 

19.239,92 
Achiziție 

directă 

40 
S.C. FINCONT AUDIT 

CONST S.R.L. 

Servicii de audit financiar aferente 

proiectului ”Reabilitare termică 

clădire grădiniță - Grădinița cu 

Program Prelungit Castelul 

Fermecat” 

15.000,00 
Achiziție 

directă 

41 
S.C. ROCADA 

OFFICE GRUP S.R.L. 

Furnizare mobilier de birou  in 

cadrul proiectului “Consolidarea 

capacitații administrative locale 

prin planificare strategică 

eficientă” 

4.760,00  
Achiziție 

directă 

42 

 

S.C. MCG MARTEO 

CONSTRUCT S.R.L. 

Furnizare materiale consumabile, 

flipchart si distrugator documente 

aferente proiectului “Consolidarea 

capacitații administrative locale 

prin planificare strategică 

eficientă” 

6.783,00 
Achiziție 

directă 

43 
S.C. Minitechnicus 

S.R.L. 

Furnizare active corporale si 

necorporale (laptopuri, programe 

software si imprimanta) aferente 

proiectului “Consolidarea 

capacitații administrative locale 

prin planificare strategică 

eficientă” 

16.065,00  
Achiziție 

directă 

44 
S.C. TQM Consulting 

S.R.L. 

Servicii de organizare curs de 

instruire si dezvoltarea abilitatilor 

personalului din institutie in 

domeniul managementului 

strategic si politicilor publice 

aferente proiectului “Consolidarea 

69.020,00 
Achiziție 

directă 
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capacitații administrative locale 

prin planificare strategică 

eficientă” 

45 
S.C. Deity Design 

S.R.L. 

Servicii de promovare, diseminare, 

exploatare aferente proiectului 

“Consolidarea capacitații 

administrative locale prin 

planificare strategică eficientă” 

16.065,00 
Achiziție 

directă 

46 
S.C. Sobis Solutions 

S.R.L. 

Furnizare Echipamente 

informatice, software si servicii 

necesare dezvoltării soluției 

informatice aferente proiectului  

„Simplificarea procedurilor 

administrative pentru cetățenii 

Municipiului Pitești” 

2.116.819,60 
Licitație 

deschisa 

47 
S.C. Aspasia Com 

S.R.L. 

Servicii de organizare deplasare 

externa aferente proiectului  

„Simplificarea procedurilor 

administrative pentru cetățenii 

Municipiului Pitești” 

55.573,00 
Achiziție 

directă 

48 
S.C. Synesis Partners 

S.R.L. 

Servicii de management de proiect 

si consultanta in achizitii aferente 

proiectului: “Promovarea Spiritului 

Antreprenorial prin sprijinirea 

activităților de cercetare – 

dezvoltare în cadrul  PITEȘTI 

BUSINESS HUB – PROSANT” 

87.718,47 
Procedura 

simplificata 

49 
S.C. Deity Design 

S.R.L. 

Servicii informare și publicitate 

aferente proiectului: “Promovarea 

Spiritului Antreprenorial prin 

sprijinirea activităților de cercetare 

– dezvoltare în cadrul  PITEȘTI 

BUSINESS HUB – PROSANT” 

5.950,00 
Achizitie 

directă 
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50 
S.C. A.N.G. Consulting 

S.R.L. 

Servicii audit financiar aferente 

proiectului: “Promovarea Spiritului 

Antreprenorial prin sprijinirea 

activităților de cercetare – 

dezvoltare în cadrul  PITEȘTI 

BUSINESS HUB – PROSANT” 

47.600,00  
Achiziție 

directă 

 

IV. Achiziții 

Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare 

şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de 

achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau 

mai mare decât următoarele praguri valorice: 

a) 25.013.925lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de 

lucrări; 

b) 649.895 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de 

produse şi de servicii; 

c) 1.000.557 lei, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de 

produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora; 

d) 3.506.625 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de 

servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexă.  

Cu privire la achizițiile directe, autoritățile contractante au dreptul de a 

achiziționa direct lucrări a căror valoare estimată, fără TVA, este mai mică decât 

450.200 lei, respectiv produse sau servicii a căror valoare estimată, fără TVA, este mai 

mică decât 135.060 lei. 
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Situația contractelor de achiziție atribuite printr-o procedură de achiziție 

publică/acordurilor-cadru atribuite printr-o procedură de achiziție: 

 

Nr. 

crt. 

 

 

Contractant 

 

 

Obiectul contractului 

Valoarea 

acordului-

cadru/ 

contractelor 

(inclusiv 

TVA) 

 

Tip* 

procedură 

 

Tip** 

Acord-

cadru/contact 

 

1 

S.C. INDECO 

SOFT S.R.L. 

Servicii de mentenanță pentru 

aplicaţia software „Registrul 

Agricol” 

 

14.280 

 

 

NFP 

 

S 

 

 

 

2 

 

 

 

S.C. INDECO 

SOFT S.R.L. 

Servicii de mentenanţă și upgrade 

pentru programul „Software Buget-

Contabilitate” conținând modulele 

software Buget, Contab, GesStoc, 

MiFix, Dars, ResUm și Ind4all, 

precum și pentru componentele 

software ListOP, Invest, Situații și 

Bilanț lunar” 

 

 

 

154.224 

 

 

 

NFP 

 

 

 

ACS 

3 S.C. 

ADVANCED 

TECHNOLOGY 

SYSTEMS 

S.R.L. 

Servicii de întreţinere şi upgrade 

pentru modulul de impozite şi taxe 

al aplicaţiei ATLAS 

 

288.456 

 

NFP 

 

ACS 

4 S.C. SOBIS 

SOLUTIONS 

S.R.L. 

Servicii de întreţinere a aplicației  

Document Management 

 

85.680 

 

NFP 

 

ACS 

5 S.C. PINK POST 

SOLUTIONS 

S.R.L 

Servicii poștale și de curierat 2.850.896 PP ACS 

 

Legendă:*  NFP - negociere fără publicare prealabilă                  ** S - contract de achiziție publică de servicii      

                                                                                                          AS - acord-cadru de servicii 
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Situația contractelor de achiziție atribuite prin achiziție directă: 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Contractant 

 

Obiectul contractului 

Valoarea 

contractului 

(inclusiv 

TVA) 

 

Tip 

contract* 

1 S.C. SRGM GARANȚII 

MOBILIARE S.R.L 

Servicii de digitizare și legătorie a 

documentelor 

64.759,80 S 

2 S.C. WOLTERS KLUWER 

ROMÂNIA S.R.L. 

Servicii legislative 

 

10.115 S 

3 S.C. MBC NEWS PRESS 

S.R.L. 

Servicii de informare și promovare a 

activității Primăriei Municipiului 

Pitești 

5.000 S 

4 S.C. IMPULS TOP MEDIA 

S.R.L. 

Servicii de informare și promovare a 

activității Primăriei Municipiului 

Pitești 

12.000 S 

5 S.C. PRESS ENTERPRICE 

EDV S.R.L. 

Servicii de informare și promovare a 

activității Primăriei Municipiului 

Pitești 

10.000 S 

6 S.C. ATITUDINE MEDIA 

GRUP S.R.L. 

Servicii de informare și promovare a 

activității Primăriei Municipiului 

Pitești 

14.280 S 

7 S.C. MEDIA BUSINESS 

S.R.L. 

Servicii de informare și promovare a 

activității Primăriei Municipiului 

Pitești 

11.900 S 

 

 

8 S.C. COTIDIAN TOP S.R.L. Servicii de informare și promovare a 

activității Primăriei Municipiului 

Pitești 

12.000 S 

9 S.C. ARGEȘEANUL 

UNDERGROUND S.R.L. 

Servicii de informare și promovare a 

activității Primăriei Municipiului 

Pitești 

10.000 S 

10 S.C. KLANAR IMOB TOUR 

S.R.L. 

Servicii de informare și promovare a 

activității Primăriei Municipiului 

Pitești 

10.710 S 
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11 S.C. IANNIS MEDIAGRUP 

S.R.L. 

Servicii de informare și promovare a 

activității Primăriei Municipiului 

Pitești 

11.900 S 

12 S.C. PUBLIROM CONCEPT 

MEDIA S.R.L. 

Servicii de informare și promovare a 

activității Primăriei Municipiului 

Pitești 

12.000 S 

13 S.C. GOLIATH 

COMUNICATION GROUP 

S.R.L. 

Servicii de informare și promovare a 

activității Primăriei Municipiului 

Pitești 

14.000 S 

14 S.C. BIROTICA OFFICE 

EXPRESS S.R.L. 

Furnizare produse de birotică și 

papetărie 

130.479,75 P 

 

15 

 

S.C. SLAVA HOME S.R.L 

Servicii de montare, demontare, 

manipulare, transport și împachetare 

în vederea depozitării a cabinelor de 

vot 

 

35.691,67 

 

S 

 

 

 

16 

 

 

 

S.C. FOREST GEO CAD 

S.R.L. 

Servicii de întocmire a 

documentațiilor cadastrale și 

înscrierea dreptului de proprietate în 

cartea funciară, pentru un număr de 

84 de obiective care aparțin 

domeniului public al municipiului 

Pitești 

 

 

 

49.980 

 

 

 

S 

17 S.C. GENERAL SYSTEM 

AUDIT S.R.L. 

Servicii de audit tehnico-economic 

 

35.700 S 

 

18 

 

S.C. REAL ELECTRONICS 

COMPANY S.R.L. 

Service sistem de televiziune cu 

circuit închis, a sistemului acces și a 

sistemelor de detecție și semnalizare 

la efracție  

 

50.265,60 

 

S 

19 S.C. QUARTZ SECURITY 

CONTROLS S.R.L. 

Servicii însoțire transport valori și 

monitorizare și intervenție 

148.607,20 S 

20 S.C. CENTRUL 

TERITORIAL DE CALCUL 

ELECTRONIC S.A. 

Servicii de actualizare zilnică a 

programului LEGIS STUDIO - 

varianta REŢEA LOCALĂ: 

Legislație românească 

 

1.142,40 

 

S 
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21 

 

S.C. FAST ELECTRIC 

S.R.L. 

Servicii de service pentru un număr 

de șase copiatoare  format A3, aflate 

în dotarea Primăriei Municipiului 

Pitești 

 

4.855,20 

 

S 

 

 

22 S.C. DALUMSI MORARU 

S.R.L. 

Furnizare ziare, reviste specializate 

și periodice 

4.863,72 P 

 

23 S.C. SDM OFFICE GROUP 

S.R.L. 

Furnizare cartușe toner 128.636,91 P 

 

24 S.C. BARNETT MCCALL 

RECRUITMENT S.R.L. 

Servicii de recrutare și selecție a 

candidaților pentru funcția de 

membru în consiliul de administrație 

al S.C. Publitrans 2000 S.A. 

 

23.800 

 

S 

25 S.C. PROFESIONAL WASH 

CAR S.R.L. 

 Servicii spălătorie auto 5.929,34 S 

26 S.C. DEXTER SEO 

MARKETING S.R.L. 

Servicii de mentenanță, găzduire, 

back-up date, optimizare SEO 

pentru portalul de informații și bază 

de date www.travelpitești.ro 

4.046 S 

27 S.C. ANDAN IMPEX S.R.L. Furnizarea a trei Sisteme de Dirijare  

și  Ordonare S.E.D.O., prin 

închiriere, 

40.162,50 P 

28 P.F.A. SUDITU-ELENA-

GEANINA. 

Servicii de elaborare a 

documentației de atribuire și a 

strategiei de dezvoltare a serviciului 

de salubrizare în municipiul Pitești 

110.000 S 

 

 

29 

 

 

S.C. GLOBAL 

CONSULTYNG S.R.L. 

Servicii de coordonare în materie de 

sănătate și securitate în muncă, 

potrivit prevederilor                           

Hotărârii Guvernului nr.300/2006, 

cu modificările și completările 

ulterioare 

 

 

24.752 

 

 

S 

 

30 

 

S.C. BARNETT MCCALL 

RECRUITMENT S.R.L. 

Servicii de recrutare și selecție a 

candidaților pentru funcția de 

membru în consiliul de administrație 

 

23.800 

 

S 
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al  S.C. Salubritate 2000 S.A.”. 

31 OMV PETROM 

MARKETING S.R.L. 

Bonuri de valoare pentru carburanți 72.750 P 

32 S.C. IMAS MARKETING ȘI 

SONDAJE S.A. 

Servicii de întocmire a studiului de 

evaluare a indicelui de satisfacție al 

călătorilor 

23.800 S 

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

administrative fiscale 

93.058 S 

 

34 

 

S.C. IMAS MARKETING ȘI 

SONDAJE S.A. 

Servicii de sondare a opiniei publice 

cu tema “Evaluarea satisfacţiei 

clienţilor cu privire la serviciile 

furnizate acestora de Primăria 

Municipiului Piteşti”. 

 

29.750 

 

S 

 

 

 

35 S.C. PRIME SOLUTIONS 

S.R.L. 

Servicii de mentenanță pentru 

echipamente de tehnică de calcul 

49.438,55 S 

 

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

administrative fiscale 

26.560,80 S 

 

 

37 

 

 

S.C. ASTRA TRANSPORT 

S.R.L. 

Servicii  de   transport   persoane  în    

perioada  26.09.2020 - 28.09.2020,  

în  vederea  asigurării  activităţilor 

ce  reglementează  procesul  

electoral  în  cadrul  alegerilor 

pentru autorităţile administraţiei 

publice locale 

 

 

11.741,73 

 

 

S 

 

 

 

38 

 

S.C. SLAVA HOME S.R.L 

Servicii de montare, demontare, 

transport, manipulare și împachetare 

în vederea depozitării cabinelor și 

urnelor de vot  

 

34.950,30 

 

S 

39 S.C. CONSTRUCT STEEL 

MARKET S.R.L 

Lucrări de reparații și renovări 

pentru spațiul situat pe strada 

Justiției nr.2 

114.192.94 L 

40 S.C. CONSTRUCT STEEL 

MARKET S.R.L 

Lucrări de reparții la sediul 

instituției 

321.264,99            L 

Legendă:*S – contract de achiziție publică de servicii 

                P – contract de achiziție publică de produse 
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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. 

Dezvoltarea municipiului Piteşti din punct de vedere urbanistic este susţinută 

(preponderent) din fonduri particulare și din bugetul local. 

Pe linia construirii de locuinţe, spaţii comerciale, spaţii pentru alte activităţi, 

pe fondul crizei economice s-a constatat o scădere a numărului certificate de urbanism, 

autorizaţii de construire.  

� S-au eliberat un număr de:  

• 1.323 certificate de urbanism, cu o valoare de 28.654 lei; 

- 23 prelungiri certificate de urbanism, cu o valoare de 154 lei; 

- Taxă avizare certificate de urbanism în Comisia Tehnică de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism-  28.997 lei ;                                                                                                                             

• 894 autorizaţii de construire, cu o valoare de 1.271.523 lei; 

- 37 prelungiri autorizaţii de construire, cu o valoare de 53.868 lei; 

• 53 autorizaţii de demolare, cu o valoare de 12.045 lei; 

• autorizaţii privind lucrări de racorduri şi branşamente la utilități: 

- 310 apă – canal, cu o valoare de 6.510 lei; 

• 390 nomenclatoare stradale, cu o valoare de 4.290 lei; 

• Regularizare taxă autorizaţii închise, cu o valoare de circa 505.003 lei. 

� TOTAL ÎNCASĂRI în anul 2020= 1.909.044 lei.  

Deşi este un număr mare de acte eliberate, s-a urmărit respectarea 

prevederilor cuprinse în legislația de urbanism în vigoare, a Planului Urbanistic General 

al Municipiului Pitești aprobat prin HCL nr. 113/1999 și prelungit cu H.C.L. nr. 

90/2010, precum și a planurilor de urbanism zonale, aprobate anterior. 
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S-a urmărit respectarea prevederilor cuprinse în Planul Urbanistic General, în 

acest sens fiind întreprinse următoarele acțiuni: 

� informarea și consultarea publicului cu privire la 13 Planuri Urbanistice 

Zonale și 9 Planuri Urbanistice de Detaliu, elaborate și finanțate de persoane fizice 

și/sau juridice interesate în vederea realizării de investiții, propuse a se implementa în 

municipiul Pitești;   

� verificarea conformității a 22 de documentaţii depuse (P.U.Z. /P.U.D.) și 

supunerea spre analiză și avizare în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și 

Urbanism; 

� analiza a 9 studii de oportunitate în Comisia Tehnică de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism și emiterea a 9 avize de oportunitate în vederea întocmirii de 

P.U.Z.; 

� emiterea a 19 avize C.T.A.T.U., 21 avize ale Arhitectului șef, 23 de 

Rapoarte de specialitate ale Direcției Arhitect șef și 25 proiecte de hotărâre în vederea 

aprobării documentațiilor P.U.Z. /P.U.D. avizate; 

� supunerea spre aprobarea Consiliului Local al  

Municipiului Piteşti a 15 Planuri Urbanistice de Detaliu și 8 Planuri Urbanistice Zonale 

și aprobarea a 17 documentații P.U.Z./P.U.D.; 

� organizarea unei dezbateri publice în vederea consultării publicului asupra 

propunerilor P.U.G. și R.L.U. elaborate pentru actualizarea Planului Urbanistic General, 

în format de videoconferință on-line, datorită circumstanțelor legate de COVID-19 și 

restricțiilor impuse de situația epidemiologică. 

 Având în vedere că Planul de Urbanism General, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.113/1999, nu mai răspundea cerinţelor actuale de dezvoltare a 

municipiului, prin grija Arhitectului Şef, a fost demarată procedura de informare și 

consultare a publicului cu privire la Planul Urbanistic General al Municipiului Pitești 

care se află în procedură de actualizare, conform contractului de servicii nr. 50767 din 

26.10.2018 încheiat între Municipiul Pitești, în calitate de achizitor și S.C. Areal Design 

S.R.L., în calitate de prestator. 
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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 

structuri pentru situaţii de urgenţă și protecție civișă, având încadrat în formaţiunile de 

intervenţie un număr de peste 2000 persoane pe diferite specialități.  

Organizarea proprie pentru situaţii de urgenţă a municipiului Piteşti cuprinde 

un număr de 101 persoane. 

În anul 2020 s-au executat și următoarele activități: convocări de pregătire, 

antrenamente și instructaje de specialitate, au fost întocmite documente privind 

organizarea, încadrarea, instruirea și asigurarea logistică. 

De asemenea, cu ocazia exercițiilor în caz de incendiu la Primăria Pitești și 

antrenamentelor de specialitate din anul 2020, precum și cu ocazia activităților 

planificate în lunile Februarie, Mai, Octombrie și Noiembrie, a fost verificat modul de 

acțiune al Comitetului local pentru situații de urgență Pitești, al Centrului operativ și al 

Serviciului voluntar pentru situații de urgență Pitești. 

De asemenea s-au executat convocările de pregătire cu personalul de 

conducere de protecție civilă și s-a participat cu formațiuni de intervenție la exercițiile  

planificate. 
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Pregătirea personalului Comitetului local pentru situații de urgență, a 

Celulelor de urgență de la operatorii economici și a formațiunilor s-a executat conform  

planificării aprobate, cu o prezență de peste 80% în anul 2020.  

Măsurile de protecție civilă a personalului de conducere, formațiunilor, 

populației și bunurilor materiale sunt prevăzute în planurile de protecție și de intervenție 

întocmite în acest scop.                    

Formațiunile de decontaminare municipale sunt dotate cu măști izolante, 

costume de protecție în mediu toxic și aparatură de cercetare chimică și de radiație în 

procent de peste 50%. 

În anul 2020, efortul financiar la nivelul municipiului Pitești privind  dotările 

și cheltuielile materiale a fost de peste 300 mii lei, din care s-au achiziționat 3 sirene 

electronice, 2 instalații de filtroventilație pentru adăposturi de protecție civilă și  s-au 

achiziționat servicii de revizii și reparații pentru tehnica și aparatura din dotare. 

De asemenea, s-au executat lucrări de revizii și Reparații la instalațiile 

existente în Punctul de comandă de protecție civilă municipal și în Centrul operativ al 

Comitetului local pentru situații de urgență. 

În administrarea consiliului local sunt 86 adăposturi de protecție civilă special 

construite, care necesită cheltuieli materiale pentru servicii de reparații și întreținere.  În 

anul 2020 au fost executate lucrări de revizii și reparații la un număr de 4 adăposturi de 

protecție civilă. 

Starea punctului de comandă de protecție civilă al municipiului Pitești este 

bună, dar se impune dotarea acestuia cu aparatură performantă conform prevederilor 

legale și normelor de înzestrare. 

Înștiințarea și alarmarea populației în municipiul Pitești este organizată pe 

grupe de înștiințare, care cuprinde cartierele municipiului Pitești și operatorii economici 

clasificați din punct de vedere al protecției civile, potrivit schemei de înștiințare, 

asigurând în acest scop transmiterea mesajelor, a ordinelor și dispozițiilor către toate 

organele subordonate Comitetului local pentru situații de urgență. 

Municipiul Pitești este dotat cu aparatură de înștiințare și alarmare tip           

F-1001- B, cu rețea de radiotelefoane fixe, mobile și portabile, 24 sirene electrice care 
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pot fi acționate centralizat din punctul de comandă de protecție civilă municipal și 30 

sirene electronice, acționate prin sistemul de comunicații radio din Centrala de alarmare 

a Centrului operativ al municipiului Pitești. 

Conform ordinelor primite, municipiul Pitești a pregătit și a executat lunar, în 

prima zi de miercuri a fiecărei luni, exerciții de verificare a sistemelor de alarmare 

publică. De asemenea, au fost organizate și desfășurate antrenamente de specialitate la 

municipiu și la operatorii economici surse de risc. 

În prezent, activitățile de protecție civilă se desfășoară conform planificării și 

aprobării acestora. 

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 de corectare. 

Biroul Monitorizare Servicii Publice, Guvernanță Corporativă a fost 

reorganizat în anul 2018, urmare aplicării dispozițiilor H.C.L. nr.435/2018 privind 

aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Pitești. 

Monitorizarea serviciilor publice se caracterizează printr-o serie de activităţi 

şi acţiuni, privind, în principal: monitorizarea activității serviciilor comunitare de 

utilități publice de interes local, înființate și organizate ca societăți comerciale aflate sub 

autoritatea Consiliului Local al Municipiului Pitești, prin gestiune directă şi prin 

gestiune delegată (S.C. Apa Canal 2000 S.A., S.C. Publitrans 2000 S.A., S.C. 

Salubritate 2000 S.A., S.C. Termo Calor Confort S.A., S.C. Salpitflor Green S.A.) și 

monitorizarea activității celorlalte servicii publice de interes local, înființate si 

organizate ca servicii/instituții publice cu personalitate juridică, aflate sub autoritatea 

Consiliului Local al Municipiului Pitești (Serviciul Public de Exploatare a patrimoniului 

Municipiului Pitești, Direcția de Asistență Socială, Administrația Domeniului Public, 

Direcția de Evidență a Persoanelor, Poliția Locală, Filarmonică, Centrul Cultural, FCA); 

monitorizarea activității de exercitare a atribuțiilor și competențelor privind guvernanța 
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corporativă a întreprinderilor publice, prevăzute de O.U.G nr.109/2011 și de aplicare a 

Normelor metodologice prevăzute de H.G.R. nr.722/2016, ce constau în derularea 

procedurilor de selecție a membrilor consiliului de administrație a societăților 

comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Pitești; 

monitorizarea implementării strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilități publice și monitorizarea rezultatelor operatorilor de servicii de 

utilități publice de interes local; colectarea și transmiterea informațiilor 

specifice/raportărilor prevăzute de legislația privind accelerarea dezvoltării serviciilor 

comunitare de utilități publice către instituțiile prevăzute de lege; asistarea operatorilor 

de servicii publice în procesul de accesare și atragere a fondurilor pentru investiții; 

transmiterea, în condițiile legii, a diverselor rapoarte de activitate către birourile 

prefecturale, precum și către alte autorități; asigurarea colaborării cu asociațiile de 

dezvoltare intercomunitară privind efectuarea serviciilor de utilități publice de către 

operatorii regionali ai serviciilor; transmiterea către Consiliul Concurenței a raportărilor 

privind ajutoarele de stat (subvenții, majorări de capital) acordate societăților 

comerciale aflate sub autoritatea consiliului local, etc. 

În anul 2020, pentru derularea activităților s-au elaborat, în principal, 

următoarele lucrări: proiecte de hotărâri însoțite de rapoarte de specialitate aferente și 

referate de aprobare a proiectelor de hotărâre inițiate; rapoarte și informări prezentate în 

Consiliul Local al Municipiului Pitești; procese-verbale de verificare a sumelor și 

documentațiilor referitoare la decontarea subvențiilor/sumelor solicitate; referate cu 

tematică de specialitate (referate de plată pentru fond IID, subvenție la energia termică, 

compensație și diferențe de preț la transport public în comun, plăți pentru deșeuri 

moloz, pentru servicii de salubrizare, cotizații membru la ADI-uri, diferite rapoarte/ 

studii/ strategii, referate privind rectificări de buget pentru suplimentarea fondurilor 

necesare serviciilor publice, etc); acte adiționale la contractele de delegare încheiate; 

opinii juridice/puncte de vedere, raportări; proiecte de dispoziții şi referate specifice 

acestora; protocoale de predare-primire la obiective de investiții; situații 

trimestriale/anuale (sume constituite, sume achitate, penalități etc.) privind redevența, 

note de constatare a redevenței; situații anuale privind acțiunile/capitalul social deținute 
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la diverse entități; procese-verbale referitoare la inventarierea anuală a bunurilor 

aparținând domeniului public/privat transmise/concesionate serviciilor publice, 

adrese/petiții/răspunsuri către diverse instituții publice/cetățeni, etc., după cum urmează: 

���� Respectarea principiilor guvernanţei corporative a întreprinderilor publice 

prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, prin raportarea periodică pe pagina de internet a primăriei și 

către Ministerul Finanţelor Publice a informațiilor referitoare la întreprinderile publice 

aflate sub autoritatea consiliului local și anume: S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești, S.C. 

Salpitflor Green S.A. Pitești, S.C. Termo Calor Confort S.A. Pitești, S.C. Publitrans 

2000 S.A. Pitești și S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești. 

���� Întocmirea următoarelor documentaţii referitoare la serviciile publice: 

documentaţii de delegare a gestiunii serviciilor publice, regulamente de funcţionare, 

caiete de sarcini, documentaţii de scoatere din funcţiune şi casare, de licitații bunuri 

aparținând domeniului privat al municipiului Pitești, concesionate operatorilor de 

utilități publice, precum și evaluare bunuri concesionate, de inventariere şi reevaluare a 

inventarului bunurilor aparținând domeniului public, contracte de vânzare de bunuri şi 

materiale. S-au întocmit  referate de specialitate și acte adiționale la contractele de 

delegare a gestiunii serviciilor publice încheiate cu operatorii S.C. Publitrans 2000 S.A., 

S.C. Salpitflor Green S.A. și S.C. Salubritate 2000 S.A. 

���� Întocmirea corectă a documentelor, conform prevederilor legale, pentru 

plata subvenției la transportul public local (plata diferențelor de tarif pentru abonamente 

reduse și gratuite acordate anumitor categorii de călători și plata compensației pentru 

efectuarea obligațiilor de serviciu public în cadrul activității de transport public de 

călători prin curse regulate în municipiul Pitești), pentru plata subvenției la energia 

termică (acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție şi 

furnizare a energiei termice livrată populației şi prețul local al energiei termice facturată 

populației), pentru achitarea prestațiilor privind deșeurile provenite din activitățile de 

construcții și demolări și deșeurile biodegradabile cu autor necunoscut, pentru achitarea 

contravalorii prestațiilor pentru gestionarea deșeurilor municipale colectate separat (taxa 
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salubritate), pentru alimentarea fondului IID (Întreținere, Înlocuire, Dezvoltare) aferent 

măsurilor ISPA, pentru plata diverselor contracte de achiziții referitoare la serviciile 

publice de interes local.  

În anul 2020 subvenția pentru activitatea de transport public local a fost în 

valoare de 32.290.329 lei (compusă din compensație în sumă de 24.419.607 lei și 

diferențe de tarif în sumă de 7.870.722 lei), iar subvenția la energia termică a fost în 

valoare de 26.000.000 lei. Urmare verificărilor efectuate și întocmirii documentelor 

necesare în cadrul Măsurii ex-ISPA nr.2003/RO/16/P/PE/026, fondul IID a fost 

alimentat în anul 220 cu suma de 7.912.148 lei. Pentru prestațiile privind activitatea de 

colectare, transport și eliminare a deșeurilor din construcții și demolări și deșeurilor 

biodegradabile abandonate la platformele de colectare din municipiul Pitești, în anul 

2020 a fost virată operatorilor de salubritate suma de 1.270.169 lei, iar pentru plata 

contravalorii prestațiilor privind gestionarea deșeurilor municipale colectate separat care 

se achită de către utilizatorii casnici, prin taxa de salubrizare instituită și aprobată de 

către Consiliul Local al Municipiului Pitești, pentru lunile noiembrie-decembrie 2020 a 

fost virată operatorului Salubritate 2000 S.A. suma de 2.447.797 lei. 

���� Întocmirea corectă a documentelor solicitate de Consiliul Concurenței în 

vederea primirii avizului referitor la proiectele contractelor de delegare a gestiunii 

serviciilor de utilități publice, precum și încărcarea corectă a informațiilor în Registrul 

general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS). Suma încărcată în RegAS 

în anul 2020 a fost de 24.419.607 lei, reprezentând compensația virată către S.C. 

Publitrans 2000 S.A pentru efectuarea obligațiilor de serviciu public, pentru activitatea 

de transport public de călători, prin curse regulate, conform prevederilor contractului de 

delegare în vigoare. 

���� Derularea, în conformitate cu prevederile O.U.G nr.109/2011 privind 

guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare, a procedurii privind Administrarea și Conducerea S.C. Publitrans 2000 S.A. 

pentru mandatul 2020-2024 și a procedurii privind Administrarea și Conducerea S.C. 

Salubritate 2000 S.A. pentru mandatul 2020-2024.  
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 În acest sens, s-au întocmit următoarele documente care au fost 

aprobate/avizate de consiliul local: Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, 

prin care au fost stabilite performanțele așteptate de la organele de administrare și 

conducere pentru mandatul 2020-2024 ale S.C. Publitrans 2000 S.A., respectiv ale S.C. 

Salubritate 2000 S.A., care au fost publicate pe site-ul primăriei și al societăților; 

Profilul Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., respectiv al S.C. 

Salubritate 2000 S.A.;  Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de 

Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., respectiv al S.C. Salubritate 2000 S.A.; 

Matricea Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A., respectiv al S.C. 

Salubritate 2000 S.A.  

 De asemenea, s-a aprobat constituirea Comisiilor de selecție și a comisiilor 

de soluționare a contestațiilor în vederea derulării procesului de recrutare și selecție a 

membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A și al S.C. 

Salubritate 2000 S.A. Totodată au fost aprobate de către consiliul local Raportul privind 

numirea finală pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. 

Publitrans 2000 S.A, întocmit de Comisia de selecție și înregistrat sub 

nr.42446/14.09.2020, respectiv Raportul privind numirea finală pentru poziția de 

membru în Consiliul de Administrație al S.C. Salubritate 2000 S.A, întocmit de Comisia 

de selecție și înregistrat sub nr.42444/14.09.2020, precum și mandatarea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Piteşti în AGA la S.C. Publitrans 

2000 S.A., respectiv la S.C. Salubritate 2000 S.A., în vederea formulării propunerilor 

privind numirile finale în funcția de membru în CA la aceste societăți, respectiv pentru 

negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru 

consiliul de administrație, a formei contractului de mandat, precum și a remunerației 

fixe a administratorilor. 

���� Efectuarea Auditului tehnico-economic privind activitatea Operatorului 

S.C. Publitrans 2000 S.A. realizat de S.C. GENERAL SYSTEM AUDIT S.R.L., pentru 

care s-au achitat suma de 35.700 lei.  

De asemenea, s-a evaluat indicele de satisfacție al călătorilor, finalizat prin 

Studiul de evaluare a satisfacției pasagerilor cu privire la serviciile publice de transport 
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în comun din municipiul Pitești, efectuat de S.C. IMAS MARKETING ȘI SONDAJE 

S.A., înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.36739/11.08.2020, pentru care   

s-a achitat suma de 23.800 lei. 

���� Verificarea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii de către 

serviciile de utilități publice de interes local, a îndeplinirii obiectivelor şi criteriilor de 

performanţă pentru directorii serviciilor de utilități publice de interes local, precum și 

realizarea indicatorilor de performanță privind serviciile publice de interes local, 

respectiv de către S.C. Publitrans 2000 S.A., S.C. Termo Calor Confort S.A. și S.C. 

Salpitflor Green S.A. În acest sens s-au prezentat rapoarte trimestriale/semestriale în 

consiliul local din care rezultă gradul de îndeplinire a indicatorilor/criteriilor de 

performanță. 

���� Verificarea îndeplinirii obiectivelor generale și obiectivelor specifice 

cuprinse în planul de management al biroului. Acestea s-au îndeplinit în procent de 

100% și valoarea țintă a indicatorilor de performanță a fost atinsă. 

Obiectivele prevăzute pentru anul 2021: 

� Îmbunătăţirea monitorizării activităţii serviciilor comunitare de utilități 

publice de interes local din domeniul serviciilor de alimentare cu energie termică în 

sistem centralizat, de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate, colectarea, 

canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, de transport public local de călători, prin curse 

regulate, de salubrizare a localității, de evidenţă a populaţiei, al poliţiei locale, a 

administraţiei domeniului public, de exploatare a patrimoniului municipal, privind 

construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor 

agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor în municipiul Piteşti, privind 

amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi și igienizarea şi regularizarea cursurilor de apă-

izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan, în municipiul Piteşti, respectiv, de măturat, 

spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe 

căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în 

municipiul Pitești; 
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� Implementarea prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului 

de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin: 

efectuarea Auditului tehnico-economic a cărui valoare estimată este de 42 mii lei; 

efectuarea serviciului privind evaluarea indicelui de satisfacție al călătorilor, a cărui 

valoare estimată este de 30 mii lei; achitarea și raportarea către RegAS a compensației 

pentru efectuarea obligației de serviciu public; achitarea diferențelor de tarif acordate 

anumitor categorii de călători care beneficiază de facilități pe autobuze.  

� Implementarea prevederilor contractului de delegare a gestiunii serviciului 

public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în 

sistem centralizat prin achitarea subvenției pentru acoperirea diferențelor de preț la 

energia termică livrată populației. 

� Implementarea prevederilor contractului de delegare a gestiunii directe a 

serviciului de salubrizare, prin achitarea contravalorii prestațiilor privind activitatea de 

gestionare a deșeurilor municipale colectate separat care se achită de către utilizatorii 

casnici, prin taxa de salubrizare instituită și aprobată de către Consiliul Local al 

Municipiului Pitești, precum și achitarea prestațiile privind prestațiile privind activitatea 

de colectare, transport și eliminare a deșeurilor din construcții și demolări și deșeurilor 

biodegradabile abandonate la platformele de colectare din municipiul Pitești. 

� Respectarea prevederilor din Statutul ADI-urilor, respectiv al Asociației 

”Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș” la care Municipiul Pitești este membru, 

prin aprobarea și achitarea cotizațiilor privind obligațiile asumate prin Acordul de 

asociere la aceste entități. 

� Asigurarea derulării în condiții optime a procedurii privind selecția a cinci 

membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A. pentru 

mandatul 2021-2025, prin îndeplinirea tuturor atribuțiilor conform prevederilor O.U.G. 

nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale Normelor metodologice din 28 septembrie 2016 pentru 

stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a 

clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri 

necesare implementării prevederilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă 
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a întreprinderilor publice prin contractarea unui expert independent specializat în 

recrutarea resurselor umane la un preț estimat de 24 mii lei, fără T.V.A.; 

� Implementarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru 

municipiul Pitești, avându-se în vedere, în anul 2020, achiziția serviciilor de 

management energetic pentru Municipiul Pitesti la o valoare estimată de 100 mii lei; 

� Optimizarea activităţii desfăşurate în elaborarea lucrărilor specifice, 

precum și a raportărilor transmise către instituțiile statului; 

� Creşterea gradului de conformitate în realizarea activităţilor-suport de 

specialitate şi lucrărilor destinate aplicării prevederilor legale de nivel naţional şi local 

privind administraţia publică locală şi serviciile de utilități publice; 

� Creşterea calităţii monitorizării realizării indicatorilor de performanţă și de 

evaluare a activităţii serviciilor publice de interes local. 

VIII. Patrimoniul 

VIII.1. Exploatarea domeniului public şi privat 

Actualizarea, evidența, administrarea, exploatarea, conservarea și întreținerea 

domeniului public și privat al municipiului Pitești a constituit un obiectiv major al 

administrației publice locale în anul 2020. 

În ceea ce privește patrimoniul, au fost desfășurate activități constând în 

evidența modificărilor intervenite în structura inventarului bunurilor din domeniul 

public al municipiului ca urmare a intrărilor de bunuri în cazul dobândirii acestora prin 

investiții sau achiziții din fonduri publice, prin donații sau prin transferuri sau a ieșirilor 

de bunuri în cazul dezafectării acestora de la domeniul public al municipiului Pitești, 

după cum urmează: 

- a fost aprobată includerea la domeniul public al municipiului Pitești a unor 

terenuri care au aparținut unor proprietari privați, la care au renunțat prin declarații 

notariale, în scopul completării terenului aferent străzilor: Dumitru Brătianu, Ion 

Angelescu, Nicolae Iorga, Victor Slăvescu, Argeșului și Cireșului; 

- au fost efectuate demersuri în vederea identificării unei posibile succesiuni 

vacante. 

- au fost întocmite documentele cadastrale și notariale necesare efectuării a 
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două schimburi de imobile, în scopul completării fondului locativ al municipiului 

Pitești; 

- au fost transmise în administrarea unor servicii publice, unele imobile, 

terenuri și construcții, care aparțin domeniului public al municipiului Pitești, situate în 

Piața Smârdan (SPEP), strada Victoriei nr.42 (Direcția pentru Evidența Persoanelor a 

Municipiului Pitești), CET SUD II-comuna Bradu (ADP pentru relocare stație mixturi 

asfaltice); 

- a fost prelungit dreptul de administrare asupra unor imobile care aparțin 

domeniului public al municipiului Pitești, în favoarea unor instituții și servicii publice, 

după cum urmează: Calea București, blocul U3 - Aeroclubul Teritorial Henri Coandă, 

strada Constantin Brâncoveanu blocul B2-B4 - ADIA, Str. Petrochimiștilor nr.23, 

incinta Colegiului Tehnic Costin D. Nenițescu - Secția de poliție nr.4 Pitești, b-dul I. C. 

Brătianu, bloc B3, parter - Organizația neguvernamentală de utilitate publică non-profit 

,,Salvați copii”, str. Exercițiu, bl. D16, parter - Asociația Nevăzătorilor din România, 

cartier Trivale, b-dul Libertății bl.D1 parter, și PT 602 - Asociația Handicapaților 

Neuromotori, strada sfânta Vineri, nr.33 - Asociația Națională a Surzilor din România; 

- a fost prelungit, prin acte adiționale, dreptul de asociere prevăzut în 

contractele cu agenții economici care dețin 11 construcții provizorii în stațiile de 

transport în comun; 

- a fost prelungit, prin acte adiționale, dreptul de închiriere prevăzut în 

contractele cu agenții economici care dețin 35 de construcții provizorii în stațiile de 

transport în comun; 

- a fost achiziționat prin cumpărare un teren în suprafață de 2.225 mp situat în 

strada Depozitelor nr.38, pentru crearea unui drum de acces în parcul Lunca Argeșului 

II;  

- a fost achiziționat prin cumpărare un teren în suprafață de 2.483mp aferent 

stadionului ,,Aripi” în incinta școlii gimnaziale “Mihai Eminescu”; 

- s-au făcut demersurile prevăzute de lege pentru preluarea de la domeniul 

public al Consiliului Județean Argeș și al comunei Bradu, la domeniul public al 

Municipiului Pitești, a unor terenuri necesare construirii unui sens giratoriu în strada 
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Craiovei, zona Târgul Săptămânal; 

- s-a finalizat procedura de concesionare  a unor terenuri situate în bulevardul  

Republicii, în suprafață totală de 1.060 mp, în vederea construirii unui pasaj peste calea 

ferată care va facilita traficul auto și pietonal din cartierului Tudor Vladimirescu cu 

restul orașului și s-a încheiat contractul de concesiune de bunuri proprietate publică; 

- s-a încheiat contractul de concesiune pentru un teren în suprafață de 361 mp, 

situat în Parcul Ștrand;   

- a fost încheiat un act de vânzare-cumpărare pentru o locuință ANL; 

- au fost efectuate demersuri cadastrale și notariale finalizate prin încheierea 

unor contracte de superficie asupra unor terenuri pe care urmează să se construiască 

balcoane la blocurile din cartierul Războieni, străzile Argedava, Deceneu, Dromichete; 

- contractele, precum și actele adiționale încheiate de diverse persoane fizice 

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

municipiului au fost transmise, spre urmărirea derulării și a respectării disciplinei 

contractuale, conform clauzelor cuprinse în acestea, la Serviciul Public de Exploatare a 

Patrimoniului Municipiului Pitești; 

-au fost efectuate verificări asupra situației juridice a imobilelor-terenuri și 

construcții, pentru care se solicită vânzarea, cumpărarea, efectuarea schimbului, 

acceptarea unei donații, închirierea, concesionarea, darea în administrație sau darea în 

folosință gratuită, în cadrul colectivului de lucru constituit potrivit HCL 

nr.54/15.02.2018, prin Dispoziția nr.607/2018 și au fost întocmite rapoarte de 

specialitate supuse aprobării consiliului local. 

Gestionarea cadastrului de specialitate fond imobiliar a avut ca obiectiv 

principal efectuarea procedurilor legale privind intabularea dreptului de proprietate 

asupra bunurilor imobile care aparțin domeniului public și privat al municipiului, prin 

efectuarea următoarelor acțiuni: 

-  identificarea și verificarea terenurilor care aparțin domeniului public și 

privat al municipiului; 

-  efectuarea de măsurători pentru documentații de carte funciară, având ca 

obiect construcții și terenuri; 
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-  întocmirea planurilor de situație pentru imobilele aflate în patrimoniul 

municipiului; 

-  asigurarea bazei cadastral-topografică pentru patrimoniul municipiului; 

-  executarea verificărilor în teren și întocmirea proceselor verbale de 

vecinătate; 

- actualizarea planurilor topografice și cadastrale ale municipiului pentru 

suprafețele care au făcut obiectul restituirii dreptului de proprietate. 

În acest sens, prin grija Biroului Cadastru și Evidență Patrimoniu, au fost 

efectuate următoarele lucrări: 

- s-au întocmit documentații cadastrale și de intabulare a dreptului de 

proprietate pentru 84 obiective care aparțin domeniului public al municipiului Pitești 

(spații verzi, parcări, străzi, alei, locuri de joacă, platforme de gunoi, puncte termice și 

puncte trafo, unități de învățământ, etc) în suprafață totală de 3,5hectare; 

- au fost efectuate operațiuni cadastrale și notariale de dezlipire, alipire și 

apartamentare pentru pasajele Griviței (9 unități individuale și un spațiu comun) și 

pentru pasajul Sf. Vineri (11 unități individuale și un spațiu comun); 

- au fost verificate și semnate procese-verbale de vecinătate pentru imobilele 

proprietatea persoanelor fizice și juridice care au o latură sau mai multe comune cu 

domeniul public al municipiului Pitești; 

- au fost verificate și certificate amplasamentele din planurile de situație 

întocmite de persoane autorizate pentru realizarea unor investiții publice; 

- au fost efectuate măsurători de specialitate și au fost întocmite planuri de 

amplasament și delimitare a imobilelor pentru terenurile care au făcut obiectul punerilor 

în posesie în temeiul legilor proprietății, în cadrul Comisiei Locale de Fond Funciar 

Pitești. 

În domeniul activităţii comerciale, principalele obiective ale anului 2020 au 

fost eliberarea şi gestionarea autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică, recreative și distractive, conform prevederilor legale şi în termen legal, a 

acordurilor pentru utilizarea temporară a locurilor publice în scopul desfăşurării de 

activităţi comerciale și prestări servicii. 
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În anul 2020, 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. Au fost eliberate un număr de 74 de autorizaţii privind desfăşurarea activităţilor de 

alimentaţie publică, recreative și distractive, anulate 69 și vizate 296. 

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

anului 2020 au fost eliberate un număr de 416 acorduri pentru utilizarea temporară a 

locurilor publice în scopul desfăşurării de activităţi comerciale, pe o perioadă de maxim 

trei luni, prelungite până la sfârşitul anului, trimestrial, la care se adaugă acordurile 

eliberate pentru desfăşurarea de activităţi comerciale sezoniere (Târgul Mărţişor și terase 

în fața unităților-sezoniere și comerţul cu produse agroalimentare de sezon-pepeni, varză, 

precum și acorduri de principiu), în număr de 351. 

Ca urmare a modificării unor prevederi legale, în anul 2021 vor fi 

actualizate/revizuite procedurile  privind  desfășurarea activităților înregistrate în grupele 

CAEN 561-Restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte 

activități recreative și distractive și a acordurilor pentru utilizarea temporară a locurilor 

publice în scopul desfăşurării de activităţi comerciale și prestări servicii. 

 

VIII.2. Administrarea fondului locativ. 

 

 În ceea ce privește componenta de îndrumare și coordonare a asociațiilor de 

proprietari, situația se prezintă astfel: 

� Au  fost soluționate 1592 solicitări ale cetăţenilor, după cum urmează: 1565 

de petiţii, 18 audienţe și 9 sesizari la tel. 984; 
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� S-a continuat programul de atestare a administratorilor de condominiu; au 

fost atestate 103 persoane; 

� S-a asigurat îndrumarea metodologică pentru 6 asociaţii în vederea 

înfiinţării şi înregistrării ca asociaţii de proprietari; 

� În contextul pandemic s-a coordonat activitatea de montare și umplere a 

dispozitivelor cu dezinfectant la toate asociațiile de proprietari din municipiul Pitești; 

� S-au completat şi actualizat bazele de date gestionate de serviciu; 

� Au fost analizate şi centralizate 246 de solicitări în vederea atribuirii de 

locuinţe sociale, fiind soluționate 73 solicitări prin repartizarea de locuinţe din fondul 

locativ aflat în patrimoniul Municipiului Piteşti şi în administrarea Serviciului Public de 

Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti; 

� Au fost analizate şi centralizate 12 solicitări în vederea atribuirii de locuinţe 

pentru construirea prin ANL, destinate închirierii. 

�  Au fost aplicate 120 de amenzi contravenționale. 

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, 

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

pentru ambuteiaje şi blocări de circulaţie. 

Compartimentul Transport Local din cadrul Servicului Tehnic a eliberat, în 

cursul anului 2020, următoarele documente: 3446 acorduri de circulaţie, 78 certificate 

de înregistrare vehicule, 143 avize de circulație, 645 liste tarife taxi, 21 autorizații 

traseu; vizarea a 1251 autorizații taxi. Din aceste activităţi a fost încasată la bugetul 

local suma 678.568 lei. Autorizaţiile, acordurile de circulaţie şi certificatele de 

înregistrare au fost emise în termen relativ scurt, maxim 10 zile de la depunerea 

documentaţiei complete de către solicitanți. 
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VIII.4. Aplicarea legilor proprietăţii. 

A fost modificată și completată Legea nr.18/1991 a fondului funciar, prin 

Legea nr.231/2018 și Legea nr.87/2020. 

Din totalul de 82 cereri depuse în baza Legii nr.231/2018 la Primăria 

Municipiului Pitești, în anul 2020 au fost analizate un număr de 30 de cereri, pentru care 

au fost emise 5 Hotărâri de Comisie Locală de Fond Funciar Pitești și 5 hotărâri ale 

Comisiei Județene de Fond Funciar Argeș. 

În anul 2020 a fost modificată și completată Legea nr.18/1991 a fondului 

funciar, prin intrarea în vigoare a Legii nr.87/2020 în baza căreia au fost depuse un 

număr de 46 de cereri, acestea urmând a fi analizate și soluționate potrivit procedurii 

legale în materie.  

În anul 2020 au fost reanalizate, urmare aplicării unor hotărârii judecătorești, 

un număr de 2 notificări, pentru care au fost emise 2 dispoziții, care au fost transmise, 

spre competentă soluționare, Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților în 

vederea acordării de măsuri compensatorii în condițiile prevederilor speciale privind 

regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în  mod abuziv. 

Au fost solicitate documente în completarea dosarelor depuse în condițiile 

Legii nr.10/2001, fiind eliberat un număr de 350 de răspunsuri către Autoritatea 

Națională pentru Restituirea Proprietăților. 

S-au formulat răspunsuri la un număr de 1000 de adrese/sesizări venite de la 

persoane fizice şi juridice. 

Au fost întocmite și eliberate un număr de 1231 adeverințe din care rezultă 

dacă persoana care a formulat cererea deține sau nu teren agricol, s-au înscris/radiat un 

număr de 773 roluri agricole, s-au actualizat un număr de 650 roluri agricole, s-au 

verificat/eliberat 17 certificate de producător, s-au verificat/eliberat 17 atestate de 

producător și s-au întocmit 41 dosare pentru aplicarea Legii nr. 17/2014 pentru vânzarea 

terenurilor agricole situate în extravilan. 
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IX. Educaţie şi învăţământ. 

Activităţile desfăşurate în cadrul Compartimentului Monitorizare Învățământ, 

Cultură s-au derulat în conformitate cu cadrul legal existent pentru domeniile de 

învăţământ şi cultură, ținând cont în același timp și de modificările aprobate prin 

legislația specifică contextului epidemiologic actual, datorat pandemiei de coronavirus 

(COVID-19).  

La acestea s-a adăugat activitatea desfășurată privind carantina persoanelor, 

respectiv organizarea și derularea activității legată de decontarea cheltuielilor cu 

carantina instituționalizată la nivelul municipiului Pitești, inclusiv cazarea personalului 

medico-sanitar care interacționează cu pacienți confirmați cu virusul COVID-19 și care 

optează pentru o formă de cazare în afara domiciliului după programul de lucru. 

Reţeaua de învăţământ din municipiul Piteşti a fost asigurată atât pentru anul 

şcolar 2019-2020, cât şi pentru anul şcolar 2020-2021, 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 15 

unităţi de învăţământ particular, din care 10 acreditate pentru anul fiscal 2020. La 

acestea se adaugă Palatul Copiilor Pitești (cu activități extrașcolare), precum și Colegiul 

Terțiar Nonuniversitar – structură în cadrul Universității din Pitești, cu nivelul de 

învățământ postliceal. 

Cultura a fost reprezentată în municipiul Piteşti, în principal, prin activităţi 

realizate online de către instituţii de cultură subordonate Consiliului Local al 

Municipiului Piteşti (Centrul Cultural Piteşti, Filarmonica Piteşti). Au fost eliberate și 

câteva acorduri unor asociații și fundații pentru organizarea de evenimente social-

culturale, sportive și de tineret, stil campanii de promovare. 

În ciuda greutăților cauzate de pandemia de coronavirus, într-un an în care 

competițiile sportive anulate au fost mai multe decât cele disputate, atleții piteșteni au 

reușit să cucerească medalii și să devină campioni naționali atât în sală cât și în aer 

liber.  

• Finanţarea de bază (bunuri și servicii) prin bugetul local şi complementară 

din bugetul local pentru învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Piteşti, 
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realizată, în principal, pe baza contractelor de management administrativ-financiar 

încheiate cu directorii acestor unități de învățământ, luarea măsurilor care se impun în 

situația depășirii costului standard, prin întreprinderea demersurilor în vederea 

redistribuirii de sume între unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și 

finanţarea de bază a unităților de învăţământ preuniversitar particular acreditat, situate 

pe raza municipiului Pitești și monitorizarea contractelor încheiate cu acestea pentru 

sumele acordate cu această destinație. 

Situația contractelor încheiate în acest an cu unitățile de învățământ particular 

acreditat este următoarea: 

Nr. 

crt. 

Denumire unitate de învățământ particular 

acreditat 

Număr /  

dată contract 

 

Valoarea totală a 

contractului 

 (mii lei) 

1. Asociația Grădinița ,,Casa cu Pitici” 14243/19.03.2020 71 

2. Grădinița cu program normal și prelungit 

,,Motanul Încălțat” 

14246/19.03.2020 483 

3. Grădinița ,,Așchiuță” 14247/19.03.2020 620 

4. Grădinița ,,Kinder Strumff” 14249/19.03.2020 419,80 

5. Școala Gimnazială ,,Lexford Castel” 14251/19.03.2020 524,50 

6. Grădinița cu program prelungit ,,Piticot Barbă-

Cot” 

14253/19.03.2020 515 

7. Grădinița cu program prelungit ,,Îngerașii” 14264/19.03.2020 311 

8. Grădinița cu program prelungit ,,Altina” 14255/19.03.2020 246,70 

9. Școala Gimnazială de Excelență ,,Sf.Muceniță 

Filoteea” 

14254/19.03.2020 333 

10. Colegiul Ecologic ,,Prof.Univ.Dr.Alexandru 

Ionescu” 

14259/19.03.2020 919 

 

Sumele alocate inițial au fost suplimentate prin actul adițional nr.1 și, pentru 

un număr de șase din cele zece unități, la solicitarea acestora, ca urmare a modificării 

efectivelor în cursul anului, au mai fost suplimentate și prin actul adițional nr.2. 

În contextul situației epidemiologice actuale determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, care a dus la suspendarea cursurilor în unitățile de 



66 
  

învățământ, în conformitate cu prevederile legale, a fost încheiat un contract de 

finanțare și cu o unitate de învățământ particular autorizată provizoriu, respectiv, cu 

Grădinița cu program prelungit ,,Tudor’s House Kids”, contractul nr.48966/16.10.2020, 

pentru suma de 1 mii lei. 

• Monitorizarea fondurilor alocate, funcție de numărul de beneficiari, în 

vederea plăţii drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale 

şcolarizaţi în unităţile de învăţământ de masă (de stat și particulare) situate pe raza 

Municipiului Piteşti.  

În acest an au fost încheiate 3 contracte cu unități de învățământ particular 

pentru plata drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale care 

sunt școlarizați în cadrul acestor unități de învățământ, precum și un act adițional pentru 

suplimentarea fondurilor alocate inițial, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire unitate de învățământ 

particular 

Număr / 

dată contract 

Valorea totală 

 a contractului (mii 

lei) 

1. Școala Gimnazială de Excelență 

,,Sf.Muceniță Filoteea” 

14241/19.03.2020 16 

2. Colegiul Ecologic ,,Prof.Univ.Dr. 

Alexandru Ionescu” 

14242/19.03.2020 94 

3. Grădinița ,,Kinder Strumff” 14240/19.03.2020 5 

 

Contextul pandemic actual care a impus dispunerea unor măsuri în vederea 

limitării riscului de răspândire și infectare cu virusul SARS-CoV-2 nu a mai făcut 

posibilă organizarea şi promovarea de către municipalitate a evenimentelor social-

culturale, artistice și sportive planificate pentru acest an în lista de manifestări aprobate 

(ex: Simfonia Lalelelor – ediția a 43-a, Zilele Municipiului, Toamna Piteşteană, Tabăra 

de Copii Kragujevac-Serbia, etc.), ocazii cu care erau organizate ansambluri de 

manifestări inclusiv spectacole și focuri de artificii care ofereau momente de relaxare 

pentru petrecerea timpului liber al cetățenilor. 
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În domeniul învăţământului preuniversitar au fost realizate obiectivele 

propuse în ceea ce privește creșterea gradului de confort și siguranță în unitățile de stat, 

implicit prin acordarea sprijinului necesar în vederea asigurării realizării măsurilor 

privind limitarea riscului de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile 

desfășurării activității în contextul pandemiei COVID-19, precum și asigurarea 

finanțării de bază pentru învățământul particular acreditat și a fondurilor necesare pentru 

plata drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în 

unitățile de învățământ preuniversitar de masă. 

În domeniul cultural nu au putut fi organizate şi desfăşurate manifestările 

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

Piteşti, inclusiv manifestările organizate împreună cu alte instituţii culturale şi sportive 

de pe raza municipiului Piteşti, din suma prevăzută a fi cheltuită cu această destinație, 

225 mii lei fiind redistribuiți pentru efectuarea unor cheltuieli cu protecția civilă în 

contextul dat de pandemia COVID-19. 

Tot pentru efectuarea cheltuielilor impuse de contextul pandemic creat, a fost 

redistribuită și suma de 200 mii lei prevăzută inițial pentru finanțarea nerambursabilă a 

activităților nonprofit desfășurate de lăcașele de cult din Municipiul Pitești. 

Ca urmare a noilor prevederi legislative impuse de contextul pandemic în 

acest an, în activitatea compartimentului a intervenit, ca element de noutate, organizarea 

și derularea activității legate de decontarea, din bugetul Ministerului Sănătății, a 

sumelor aferente carantinei persoanelor în Municipiul Pitești. 

Astfel, în vederea asigurării spațiilor pentru persoanele carantinate, inclusiv 

pentru personalul medico-sanitar care a interacționat cu pacienți infectați cu virusul 

COVID-19 și care au optat pentru o formă de cazare în afara domiciliului după 

programul de lucru, Municipiul Pitești a încheiat contracte cu un număr de opt prestatori 

ai acestor servicii, după cum urmează: 

Nr. 

crt 

Denumire operator economic Număr / 

dată contract 

Valorea totală asigurată 

de D.S.P. Argeș și plătită 

de P.M.P. furnizorului 

de bunuri/servicii (lei) 
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1. S.C. Dena Alex Pitrom S.R.L. 

(PENSIUNEA DOMNEASCĂ) 

17097/08.04.2020 638.358 

2. S.C. Compania Imt Expert S.R.L. (AMD) 17099/08.04.2020 912.410 

3. S.C. Flamingo Enterprise 2009 S.R.L. 

(FLAMINGO) 

17100/08.04.2020 81.200 

4. S.C. Metropol S.R.L. (METROPOL) 17101/08.04.2020 263.502 

5. S.C. New Events By Emiana S.R.L. (LA 

BELLE MAISON) 

17933/15.04.2020 191.700 

6. S.C. HR Eden 2007 S.R.L. (HOTEL 

ARGEȘ) 

20115/07.05.2020 139.000 

7. S.C. Doralex Top Spedition (CASA 

ALEX) 

20690/12.05.2020 83.010 

8. S.C. Rehoma S.R.L. (HOTEL REHOMA) 21017/13.05.2020 7.590 

 

Pentru desfășurarea activităţii în domeniul educaţiei conform cerinţelor din ce 

în ce mai evoluate ale comunităţii, se impune în continuare realizarea unui dialog 

constant cu unitățile de învățământ în vederea cunoașterii problemelor cu care se 

confruntă acestea și găsirea în timp optim a soluțiilor pentru eficientizarea acesteia.  

Pe plan cultural, dacă se revine la o situație de normalitate, este necesar să se 

realizeze o diversificare a manifestărilor social-culturale, sportive și sociale, în sensul 

introducerii unor noi manifestări care să fie atractive pentru cât mai multe segmente ale 

comunității locale și, totodată, să fie aduse elemente de noutate în ceea ce privește 

organizarea și desfășurarea manifestărilor deja consacrate, care să le scoată din tiparele 

cu care sunt familiarizați piteștenii, astfel încât să crească gradul de satisfacție al 

cetățenilor privind petrecerea timpului liber. 

 Ca și participare la aceste evenimente, să fie încurajate atât talentele locale 

dar și să se aibă în vedere personalități cu rezultate remarcabile în aria lor de activitate, 

nume sonore care să atragă public. 

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 
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mediului şi a sănătăţii publice constituie priorităţi constante ale autorităţii publice 

locale. 

În cursul anului 2020, din iniţiativa Primăriei Municipiului Piteşti au fost 

continuate acţiunile de utilitate şi interes local având drept scop îmbunătăţirea imaginii 

de ansamblu a municipiului și asigurarea unui climat sănătos de viaţă pentru locuitorii 

săi, în contextul dezvoltării durabile.  

Prioritare pentru perioada de raportare au fost măsurile şi acţiunile întreprinse 

pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a municipiului menite să asigure protejarea 

reală a condiţiilor naturale de mediu, prin reducerea sau eliminarea, acolo unde este 

posibil, a surselor de poluare. 

Obiectivul general al Serviciului Tehnic, conform Planului de management, a 

fost ”Conformitatea cu cerințele legale aplicabile și alte cerințe de reglementare”, pentru 

îndeplinirea acestuia urmărindu-se trei obiective specifice:  

a) ”Gestionarea activității de emitere a autorizațiilor, a acordurilor de 

circulație și a certificatelor de înregistrare vehicule care nu se supun înmatriculării în 

condiții de conformitate”,  

b) ”Îmbunătățirea calității serviciilor publice de salubrizare căi publice și 

întreținere spații verzi”, 

c) ”Îmbunătățirea calității aerului în 2020 față de 2019 prin implementarea 

măsurilor cuprinse în Planul de calitate a aerului”. 

La nivelul serviciului au fost desfășurate următoarele activități: 

• Organizarea și controlul activității specifice; 

• Redactarea de răspunsuri la petițiile scrise primite de la persoane fizice și 

juridice, după verificări efectuate la fața locului și analiză temeinică. În cursul anului 

2020 au fost repartizate Serviciului Tehnic 4505 petiții, care au fost rezolvate în termen, 

cu respectarea cadrului legal. 

• Analizarea și rezolvarea, în cadrul legal, a problemelor transmise de 

cetățeni telefonic, la audiențe, cu ocazia deplasărilor efectuate în teren sau ca urmare a 

prezentării acestora la sediul instituției. 
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• Verificări privind ordinea și curățenia pe raza municipiului și măsuri de 

normalizare, în cazul constatării unor nereguli; 

• Analizarea solicitărilor privind intervenția asupra arborilor aflaţi pe 

domeniul public al municipiului Piteşti, întocmirea proceselor-verbale și formularea de 

răspunsuri petenților. Au fost primite 310 cereri pentru toaletări/tăieri de arbori. 

Comisia de avizare a tăierilor și toaletărilor de arbori, special constituită, a analizat la 

fața locului 153 solicitări, întocmind documentația specifică pentru soluționarea 

acestora. 

• Urmărirea lucrărilor executate pe domeniul public (străzi, trotuare, alei, 

piețe, parcări, spații verzi) pentru intervenții la rețeaua tehnico-edilitară subterană, 

potrivit avizelor eliberate de Administrația Domeniului Public Pitești și verificarea 

modului de refacere a suprafețelor afectate, luându-se măsuri atunci când nu s-au 

respectat condițiile și termenele impuse. 

• Urmărirea în teren a activității operatorului de salubritate, desfășurată pentru 

ridicarea deșeurilor de la platformele de colectare amenajate pe raza municipiului și 

transmiterea operativă a problemelor către operator, atunci când s-au constatat sau când 

au existat sesizări. De menționat că Municipiul Piteşti, în colaborare cu Asociaţia 

Română pentru Reciclare - RoRec, colectează selectiv, de la populaţie, instituţii şi 

agenţi economici, deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), în condiţii 

de maximă siguranţă în ceea ce priveşte normele de protecţia mediului, în centrul situat 

în strada Depozitelor, vis-a-vis de Matriţe Dacia, în scopul respectării normelor de 

protecția mediului. 

• Efectuarea de verificări privind ordinea și curățenia pe raza municipiului, 

starea arterelor  de circulație, parcărilor, spațiilor verzi și altor spații publice și luarea de 

măsuri în cazul constatării unor nereguli. 

• Verificarea zilnică, prin sondaj a lucrărilor de salubrizare stradală executate 

de Secţia Salubritate Stradală din cadrul S.C. Salpitflor Green S.A. și săptămânal, 

întocmirea rapoartelor de constatare, urmărindu-se asigurarea stării de ordine şi 

curăţenie a municipiului, dar și corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii 
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de salubrizare stradală la cerinţele beneficiarilor. Pentru aceste prestaţii s-au alocat în 

bugetul pentru anul 2020 şi s-au plătit 13.000 mii lei. 

• Verificarea zilnică, prin sondaj, a lucrărilor de amenajare și întreținere spații 

verzi, efectuate de Secția Spații Verzi din cadrul S.C. Salpitflor Green S.A. și 

săptămânal, întocmirea rapoartelor de constatare, cheltuielile aferente fiind acoperite din 

suma de 16.000 mii lei, alocată cu această destinație în bugetul local a anului 2020.  

• Efectuarea de verificări, în teren, pentru constatarea disfuncționalităților 

legate de serviciile de gospodărire și transmiterea problemelor către societățile/serviciile 

cu competența rezolvării. 

• Identificarea autovehiculelor în stare necorespunzătoare, staționate pe 

domeniul public și informarea Poliției Locale a Municipiului Pitești, pentru verificare și, 

după caz, măsuri de normalizare. Analizarea propunerilor înaintate de Poliția Locală a 

Municipiului Pitești pentru declararea unor vehicule ca fiind fără stăpân sau abandonate 

și pentru ridicarea lor de pe domeniul public, precum și întocmirea documentației pentru 

emiterea de dispoziții în acest scop, în cadrul legal existent. 

• Înaintarea de propuneri de modernizare a infrastructurii şi pentru fluidizarea 

traficului rutier, către Administrația Domeniului Public Pitești. 

• Participarea la ședințele comisiei de sistematizare a circulației în municipiul 

Pitești, centralizarea solicitărilor și propunerilor primite de la persoane fizice și juridice, 

pregătirea materialelor necesare purtării discuțiilor, întocmirea proceselor verbale, 

transmiterea de răspunsuri petenților. 

X.1. Calitatea aerului. 

În municipiul Piteşti, cele două staţii de monitorizare a calităţii aerului, care 

fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA), oferă 

publicului, în timp real, informaţii privind parametrii de calitate a aerului.  

Finalizarea procedurii de elaborare a Planului de calitate a aerului pentru 

indicatorul particule în suspensie PM10, adoptându-se măsuri moderne de contracarare 

a riscurilor cunoscute, respectiv reducerea emisiilor provenite de la sursele de poluare 

identificate. Măsurile implementate în cursul anului 2020 în scopul îmbunătătțirii 

calității aerului vizează în principal traficul auto și salubrizarea stradală și au constat în: 
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� înfiinţarea de noi locuri de parcare şi modernizarea celor existente;  

� lărgiri, reparaţii, asfaltări străzi;  

� urmărirea lucrărilor de intervenţie la reţelele tehnico-edilitare subterane 

executate pe domeniul public, aplicarea riguroasă a regulilor privind modul de executare 

a lucrării şi refacerea la forma iniţială a suprafeţelor afectate, luându-se măsuri (somații, 

amenzi contravenționale) atunci când s-a constat nerespectarea, de către constructori, a 

condițiilor și/sau termenelor de lucru;  

� demersuri pentru crearea unui nou sens giratoriu pe Calea Craiovei, în 

scopul  fluidizării traficului;  

� amplasarea de semafoare în zone intens circulate de autovehicule și pietoni, 

precum și temporizarea concordantă a sistemului de semaforizare, cu traficul de maşini; 

� devierea traficului greu pe străzile laterale în scopul asigurării fluenţei 

circulaţiei rutiere, prin ocolirea zonelor predispuse pentru ambuteiaje şi blocări de 

circulaţie;  

� folosirea de utilaje şi mijloace de lucru mecanizate nepoluante în activitatea 

de salubrizare; 

� sensibilizarea populaţiei cu privire la riscurile poluării urbane și informarea 

periodică  în legătură cu acţiunile corective;  

X.2. Calitatea apei. 

Conform Legii calităţii apei potabile nr.458/2002, republicată, apa potabilă 

din reţeaua de distribuţie a municipului Piteşti este monitorizată de S.C. Apă Canal 

2000 S.A., operator regional pentru serviciile de apă şi de canalizare, prin prelevarea de 

probe din punctele fixe (robinet rezervor înmagazinare şi robinet consumator), stabilite 

conform Programului de monitorizare avizat de Direcţia de Sănătate Publică Argeş.  

Direcţia de Sănătate Publică Argeş asigură monitorizarea de audit a calităţii 

apei potabile distribuite, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; până în 

prezent nu s-au constatat abateri de la limitele maxime admise pentru indicatorii 

monitorizaţi.  

Prin monitorizare, periodic se obţin informaţii privind calitatea organoleptică 

şi microbiologică a apei potabile produsă şi distribuită populaţiei, instituţiilor şi 
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agenţilor economici, precum şi informaţii legate de eficienţa tehnologiei de tratare, 

urmărindu-se permanent ca apa să corespundă valorilor parametrilor de calitate relevanţi 

stabiliţi prin lege. 

X.3. Gestiunea deşeurilor. 

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

Pitești colaborează cu Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec pentru colectarea 

selectivă de la populaţie, instituţii şi agenţi economici, a deşeurilor de echipamente 

electrice şi electronice (DEEE), în centrul situat în strada Depozitelor, vis-a-vis de 

Matriţe Dacia, în scopul respectării normelor de protecţia mediului.  

Solicitările primite de la cetăţeni, agenţi economici şi instituţii pentru 

ridicarea obiectelor electrocasnice de care vor să se debaraseze au fost transmise cu 

operativitate reprezentanţilor acestui centru, urmărindu-se modul de soluţionare.  

X.4. Spaţiile verzi. 

Întreţinerea spaţiilor verzi pe raza municipiului a fost asigurată de S.C. 

Salpitflor Green S.A., prin Secţia Spaţii Verzi, iar lucrările executate au fost verificate 

prin sondaj, de inspectori din cadrul Serviciului Tehnic al Primăriei Municipiului 

Piteşti. 

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 prin verificarea zilnică, prin sondaj, 

a lucrărilor de amenajare și întreținere spații verzi, efectuate de Secția Spații Verzi din 

cadrul S.C. Salpitflor Green S.A. și, săptămânal, întocmirea rapoartelor de constatare, 

cheltuielile aferente fiind acoperite din suma de 16.000 mii lei, alocată cu această 

destinație în bugetul local a anului 2020.  

X.5. Poluarea sonoră şi zgomotul 

În vederea îndeplinirii obligațiilor rezultate din implementarea legislației 

comunitare în domeniul gestionării zgomotului ambiant, pentru municipiul Pitești este 

întocmită Harta de zgomot și Planul de acțiune pentru gestionarea și reducerea 

nivelurilor de zgomot în municipiul Pitești. Între principalele măsuri pe care 

municipalitatea le-a adoptat, în anul 2020, pentru reducerea poluării fonice, menționăm 
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devierea traficului greu pe rute ocolitoare şi crearea unor bariere de sunet, de tipul 

perdelelor de arbori, care să absoarbă zgomotele, sporind astfel confortul cetăţenilor. Nu 

au fost înregistrate sesizări având ca obiect disconfortul produs de zgomote. 

X.6. Salubritate stradală 

Verificarea zilnică, prin sondaj a lucrărilor de salubrizare stradală executate 

de Secţia Salubritate Stradală din cadrul S.C. Salpitflor Green S.A. și, săptămânal, 

întocmirea rapoartelor de constatare, urmărindu-se asigurarea stării de ordine şi 

curăţenie a municipiului, dar și corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii 

de salubrizare stradală la cerinţele beneficiarilor. Pentru aceste prestaţii s-au alocat în 

bugetul pentru anul 2020 şi s-au plătit 13.000 mii lei. 

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 2020, în 12 şedinţe ordinare, 

11 şedinţe extraordinare, 1 ședință de constituire a consiliului local pentru mandatul 

2020-2024, logistica acestor ședințe fiind asigurată de Serviciul Administrație Publică 

Locală. 

Activitatea autorităţii deliberative a administraţiei publice locale, în perioada 

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

au fost arhivate în dosare speciale. 

În gestionarea activității de adoptare a hotărârilor de către Consiliul 

Local al Municipiului Pitești, Serviciul Administrație Publică Locală a asigurat 

asistența de specialitate compartimentelor care au propus inițierea proiectelor de 

hotărâri de către Primarul Municipiului Pitești sau de către consilierii locali, a pregătit 

documentele supuse dezbaterii comisiilor de specialitate în vederea transmiterii acestora 

în format electronic către consilierii locali, precum și postarea acestora pe site-ul 

instituției; au fost pregătite dosarele pentru ședințele comisiilor de specialitate; a fost 

întocmită situația avizelor comisiilor de specialitate, a fost asigurat suportul tehnic 

aferent desfășurării ședințelor de consiliu local, redactându-se procesul-verbal al 

ședinței. De asemenea, hotărârile au fost redactate așa cum au fost introduse pe ordinea 
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de zi, sau conform amendamentelor prezentate în timpul ședințelor, ulterior fiind 

transmise Instituției Prefectului Argeș în vederea efectuării controlului de legalitate. 

Totodată, înaintea desfășurării ședințelor au fost îndeplinite toate demersurile legale 

privind prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, proiectele de hotărâre fiind postate pe site-ul instituției, cu 

respectarea prevederilor europene ale Regulamentului privind protecția datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Postarea pe site-ul instituției 

și comunicarea acestora în vederea punerii în aplicare s-au efectuat în termenul legal. 

Hotărârile având un conţinut general au fost supuse procedurii prevăzute de 

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

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 privește 

gestionarea acestei activități de transparență decizională, pentru toate cele 40 de 

proiecte de hotărâri cu caracter normativ, care au fost supuse procedurilor transparenței 

decizionale, au fost întocmite anunțuri privind elaborarea unui proiect de act normativ, 

și au fost postate pe site-ul instituției; în urma dezbaterilor în plen, Consiliul Local al 

Municipiului Piteşti a adoptat un număr de 24 de astfel de hotărâri din cele 40 supuse 

procesului transparenței decizionale. De asemenea, anual este întocmit și supus 

aprobării Consiliului Local al Municipiului Pitești, Raportul privind transparența 

decizională, în baza Legii nr.52/2003. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și 

a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității 

Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, au fost efectuate 

operațiuni în Registrul electoral, respectiv 3109 persoane decedate și 79 persoane puse 

sub interdicție. Activitatea privind gestionarea registrului electoral a fost efectuată în 

baza comunicărilor primite în vederea actualizării listelor electorale permanente, a 

comunicărilor cu persoanele decedate în vederea radierii acestora din listele electorale 

permanente, sau a comunicărilor de la instanțele de judecată privind persoanele lipsite 

de drepturi electorale conform prevederilor legale. 
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În ceea ce priveşte gestionarea dispoziţiilor emise de Primarul 

Municipiului Piteşti, în cursul anului 2020 s-a înregistrat un număr de 1431 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. 

Având în vedere că în contextul pandemic determinat de virusul Sars-cov-2, 

pe parcursul anului 2020 s-au desfășurat două activități de pregătire, organizare și 

desfășurare a proceselor electorale pe tipuri de scrutine-alegerea autorităților 

administrației publice locale (27 septembrie 2020) și alegerea Senatului și a Camerei 

Deputaților din anul 2020, au fost întocmite o serie de proceduri, după cum urmează: 

• întocmirea fișelor tehnice cu privire la modificările efectuate la delimitarea 

secțiilor de votare și pregătirea secțiilor de votare pentru procesul electoral, inclusiv 

asigurarea circuitelor necesare respectării măsurilor de siguranță impuse de contextul 

pandemic determinat de SARS-COV-2.: 

• Operarea în Registrul electoral pentru obţinerea avizului conform al 

Autorității Electorale Permanente în vederea aprobării delimitării secţiilor de votare de 

pe raza municipiului Pitești conform dispoziţiilor primarului emise în baza legislaţiei 

electorale în vigoare;  

• Arondarea străzilor pe secţii de votare în raport cu numărul de alegători 

conform legislaţiei electorale în vigoare; 

• Întocmirea dispoziţiilor pentru locurile de afişaj electoral şi a personalului 

tehnic auxiliar desemnat să funcţioneze pe lângă Biroul Electoral de Circumscripție;  

• Întocmirea publicaţiilor privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de 

votare de pe raza municipiului, transmiterea machetei publicaţiei pentru acordare „BUN 

DE TIPAR” şi afişarea în locurile publice; 

• Primirea materialelor electorale pe bază de proces-verbal (buletine de vot, 

ştampile, autocolante, tipizate, broşuri, materiale dezinfectante împotriva răspândirii 

virusului Sars-cov-2) de la Instituția Prefectului Argeș şi AEP; 
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• Descărcarea pachetelor electorale din Registrul Electoral, generarea, 

tipărirea, verificarea, semnarea şi îndosarierea listelor electorale permanente pe secţii de 

votare;  

• Distribuirea listelor electorale permanente pe secţii de votare către 

președinții secțiilor de votare pe bază de proces-verbal;  

• Distribuirea materialelor electorale către președinții secțiilor de votare pe 

bază de proces-verbal, precum și recuperarea acestora (buletine de vot, ştampile, 

autocolante, tipizate neutilizate) şi predarea acestora la Instituția Prefectului Argeș şi a 

Judecătoriei Pitești pe bază de proces-verbal. 

Activitatea de organizare a desfășurării procesului electoral este o punte 

legătură între administrația locală piteșteană și celelalte instituții implicate în 

organizarea și coordonarea proceselor electorale ( Biroul Electoral Central, Autoritatea 

Electorală Permanentă, Direcția Județeană de Statistică Argeș, Instituția Prefectului 

Argeș, Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești, Serviciul pentru 

Imigrări al Judeţului Argeş, Inspectoratul De Jandarmi Judeţean Argeş). 

Activitatea privind declarațiile de avere și de interese ale aleșilor locali 

(atât cei care și-au încheiat mandatul, cât și cei care au început un nou mandat) a 

respectat prevederile legale, acestea fiind înregistrate în Registrul special al declarațiilor 

de avere și cel al declarațiilor de interese și comunicate Agenției Naționale de 

Integritate, fiind afișate pe site-ul instituției.(pentru cazurile în care s-a solicitat 

anonimizarea veniturilor, s-a procedat în conformitate cu punctul de vedere al A.N.I.). 

Activitatea privind soluționarea cererilor de adunări publice s-a 

desfășurat cu respectarea prevederilor Legii nr.60 din 23 septembrie 1991, republicată, 

precum și a restricțiilor generate de declararea stării de urgență/alertă.  

Municipalitatea piteșteană a acordat o atenție deosebită celor 264 de cupluri 

care au împlinit 50, respectiv 60 ani de căsătorie neîntreruptă. Prin întocmirea celor 

12 hotărâri de consiliu local, au fost aprobate și premiate 226 de cupluri care au împlinit 

50 de ani de căsătorie neîntreruptă (diplome de fidelitate întocmite lunar). Pentru 

premierea celor 38 de cupluri care au sărbătorit nunta de diamant (60 de ani de căsătorie 

neîntreruptă), au fost întocmite și aprobate, de asemenea, 12 hotărâri de consiliu local. 
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Astfel, municipalitatea a oferit tuturor celor 264 de cupluri diplome de fidelitate, 

buchete de flori și premii în bani(câte 600 lei/cuplu), mulțumindu-le pentru exemplul pe 

care îl oferă generațiilor mai tinere, prin strânsa legătură de familie pe care au creat-o și 

au prețuit-o de-a lungul a peste o jumătate de secol. De asemenea, a fost întocmit și 

aprobat un proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome de  «Piteștean 

Centenar », premiul constând de data aceasta  într-un buchet de flori, un tort aniversar 

și 1000 lei. 

În ceea ce privește activitatea de arhivare a documentelor instituției, prin 

intermediul proiectului “Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii 

Municipiului Pitești”, cod SIPOCA 566/ SMIS2014+/126349, s-a consolidat capacitatea 

administrativă a Municipiului Pitești prin simplificarea măsurilor adresate cetățenilor și 

îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare. 

Astfel, prin procesul de retrodigitalizare s-au realizat copii digitale ale documentelor 

fizice, pentru consultare și recuperare în caz de distrugere, exportate ulterior în Sistemul 

de Management al Documentelor, existent în Primăria Municipiului Pitești. 

Retrodigitalizarea a vizat 670 ml documente.  

 

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. 

Plecând de la obiectivele strategice ale Primăriei Municipiului Piteşti, 

Compartimentul Relaţii Publice şi-a propus şi a urmărit realizarea unor obiective 

specifice, care urmăresc armonizarea relaţiei municipalităţii piteştene cu cetăţenii, 

minimizarea duratei de răspuns la petiţiile şi solicitările cetăţenilor adresate Primăriei 

Municipiului Piteşti şi creşterea satisfacţiei acestora faţă de serviciilor oferite. 

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

La Primăria Municipiului Piteşti au fost înregistrate un număr de 62.000 de 

petiţii, solicitări, sesizări, adrese oficiale, citaţii, poşta electronică pe diverse adrese, etc. 
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Statistica demonstrează că cele mai multe solicitări vizează obţinerea de locuinţe, 

acordarea de asistenţă în cadrul asociaţiilor de proprietari/locatari şi în domeniul 

construcţiilor, solicitări privind realizarea unor lucrări de infrastructură, intervenţii 

privind iluminatul public, probleme legate de câinii comunitari, tarifele practicate la 

apa, canalizare şi salubritate, conflicte între vecini, activitatea Poliţiei Locale a 

Municipiului Piteşti, etc. 

 Conducerea municipalităţii a organizat conferinţe de presă în care au fost 

prezentate principalele lucrări de investiţii, stadiul lucrărilor realizate prin fonduri 

europene, proiectele depuse pentru finanţare europeană precum şi diferite acțiuni 

organizate de municipalitate, acestea având un rol important în procesul de transparenţă 

din administraţia publică locală. 

În dorinţa de a veni în sprijinul cetăţenilor municipiului Piteşti, conducerea 

instituţiei a acordat audienţe celor care au dorit discutarea problemelor, acestea fiind 

extrem de diverse şi grele, fiind semnalate şi aspecte care nu ţin exclusiv de 

competenţele Primăriei Municipiului Piteşti. 

 

 

Situație petiții/solicitări în anul 2020: 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Total

Total

Ghișeu

Site

E-mail

Telefonul cetateanului

 

Altă modalitate de contact a populaţiei cu municipalitatea este prin 

intermediul „telefonului cetăţeanului – 0248.984”. Numărul apelurilor telefonice în anul 

2020 la „telefonul cetăţeanului – 0248.984” a fost de 2750. 
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Pe site-ul instituţiei www. primariapitesti.ro au fost postate peste 400 de 

sesizări. Cele de pe e-mailul oficial primaria@primariapitesti.ro, înregistrate și 

repartizate prin Compartimentul Relaţii Publice au fost în număr de 11.890. 

Răspunsul în termenele prevăzute de lege la cele 139 de solicitări conform 

Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice a constituit o prioritate 

pentru activitatea Compartimentului Relaţii Publice. Solicitările privind furnizarea de 

informaţii publice au vizat date privind activitatea Primăriei Municipiului Piteşti şi a 

consilierilor locali (salarizare, organizare, activitate cu cetăţenii, rapoarte, contracte 

servicii, achiziţii etc.) – 6, acte normative, reglementări - 18, utilizarea banilor publici, 

contracte, investiţii, cheltuieli - 25, informaţii privind lucrările de infrastructură din oraş 

- 23, informaţii privind asociaţii de proprietari -1, eliberare copii CU, AC, informaţii 

privind planurile urbanistice şi eliberarea acestora - 30, istoric juridic, fond funciar, 

situaţie juridică terenuri, informaţii privind contracte juridice – 23,  informaţii privind 

proiectele cu finanţare europeană – 3, informaţii privind taxele si impozitele locale – 1, 

diverse informaţii - 9. Cât priveşte monitorizarea transparenţei decizionale, sunt de 

relevat acţiunile privind supunerea spre dezbatere publică, a unui număr de 40 proiecte 

de hotărâri, având caracter normativ, fiind adoptat un număr de 24 hotărâri de către 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti. 

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. Activitatea juridică. 

Reprezentarea intereselor instituţiei şi ale municipiului, asigurarea 

cunoaşterii, respectării şi aplicării prevederilor legale, revin Serviciului Juridic din 

cadrul Primăriei Municipiului Piteşti. Activitatea juridică desfăşurată în cursul anului 

2020 a cuprins aspecte multiple şi complexe, determinate de specificul acestei munci, de 

diversitatea problematicii rezultate din reglementările legale în vigoare. 

Activitatea a fost structurată, conform obiectivelor specifice prevăzute în 

Planul de management, după cum urmează: reprezentarea instituției în litigiile aflate pe 
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rol la diverse instanțe de judecată, verificarea și avizarea actelor administrative și a altor 

documente emise în cadrul instituției, acordarea asistenței juridice tuturor 

compartimentelor din cadrul instituției, soluționarea sesizărilor de la audiențe și 

problemelor repartizate la ședințele operative, precum și a corespondenței primite prin 

registratură. Au fost întocmite și transmise aproximativ 200 răspunsuri pentru cererile 

primite. 

În anul 2020, a fost înregistrat un număr de 408 de acțiuni noi. Municipiul 

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

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

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

datorate bugetului local, contestații la executare, înlocuire sancțiune amendă cu prestare 

muncă în folosul comunității. 

Pe parcursul anului 2020, pe rolul instanţelor de judecată s-a aflat un număr 

de 800 de cauze, în curs de soluţionare, cuprinzând atât dosare nou înregistrate în 2020, 

cât şi pe cele din anii anteriori, nesoluţionate definitiv. 

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 insolvenței, 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, 

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); 
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� 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 

 

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 și 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 și 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 a implementat, menţine şi îmbunătăţeşte continuu sistemul de 

management al calităţii ISO 9001:2015, sistemul de management al mediului ISO 

14001:2015 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 în 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; 
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5. Reducerea impactului  activităţilor de producere a mixturilor asfaltice, a 

transportului şi lucrărilor asupra mediului înconjurător. 

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; 

Pentru punctul 4: 

• modernizare cimitire. 

Pentru punctul 5: 

• reabilitarea şi modernizarea secţiei 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. 

Rezultatele priorităţilor: 

Punctul 1: S-au modernizat următoarele străzi: 

LUCRĂRI DE INVESTIȚII EXECUTATE ÎN ANUL 2020: 
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1. Amenajare alee carosabilă de la bl.A2 str. Argedava spre strada D. 

Butculescu și amenajare parcare în spate bloc A4 , str. Burebista  - 434 927,22 lei ( cu 

TVA) 

2.Reconfigurare zona carosabilă și pietonală bd. N. Bălcescu în zona bl. L6 

=421 667,72 lei cu TVA) 

3. Reabilitare scări publice Războieni, zona bl. P2, P3                122.000 lei 

 

• S-au executat lucrări de reparații la următoarele străzi și parcări: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balastare Intrarea Nicolae Bălcescu                                        13 560,42 lei 

Balastare str.Azurului                                                           123 685,99 lei 

Balastare strada Dumitrie Bolintineanu                                        9 496,65 lei 

Balastare strada Dumitru Brătianu                                         14 651,11 lei 

Balastare strada Spiru Haret                                                         9 113,68 lei 

Balastare str. Aaron Florian                                                      41 056,44 lei 

Reparații str. Emil Racoviță                                                     58 289,37 lei 

Reparații str. Dimitrie Boteanu                                                  20 541,81 lei 

Reparații str.Vasile Militaru                                                      17 219,67 lei 

Reparații Calea Craiovei                                                           86 477,86 lei 

Reparații strada Grigore Grădișteanu                                       59 816,44 lei 

Reparații str. Gen.Marin Ionescu                                              26 608,34 lei 

Reparații strada Teilor                                                           157 683,97 lei 

Reparații strada Maria Teiuleanu – Casa Cărții                    109 586,70 lei 

Reparații strada Dumbravei                                                   147 751,25 lei 

Reparații Bulevardul Republicii                                                38 949,73 lei 

Reparații strada Făgăraș                                                           41 998,98 lei 

Reparații strada Maior Sever Niculescu                                138 009,59 lei 

Reparații strada Lt.Nicolae Tatic                                          123 543,45 lei 

Reparații strada Nicolae Dobrin                                            336 820,05 lei 

Reparații curte Școala generală nr. 19 –Cartier Găvana           32 035,34 lei 

Reparații strada Antim Ivireanu                                                36 931,10 lei 

Reparații drum lateral strada Schitului                                      55 813,93 lei 

Reparații strada Schitului                                                          40 918,07 lei 

Reparații strada Ana Aslan                                                        74 779,64 lei 
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Reparații strada Carpenului                                                       79 790,02 lei 

Reparații strada Nicolae Labiș                                              133 605,88 lei 

Reparații strada Episcop Grigorie Leu                                 182 439,63 lei 

Reparații strada Carol Davila                                                    30 031,37 lei 

Reparații strada Ion Budai Deleanu                                   103 843,53 lei 

Reparații strada Morii   28 052,21 lei 

Reparații curte Școala nr.13-cartier Trivale   42 859,66 lei 

Reparații strada Zimbrului                                                     65 032,89 lei 

Reparații Aleea Voinicilor – bloc 26-28                                 34 456.29 lei 

Parcare bl 57-58 - Cartier Trivale                                      117 116,67 lei 

Parcare bl.A1-A8,bd. I.C.Brătianu                                        83 458,53 lei 

Parcare bl A4 – strada Dacia                                                 77 089,68 lei 

Parcare bl B3 – C13 – Cartier Banat                                     23 845,62 lei 

Parcare  bl. C7-C8-C16- Cartier Banat                                  88 887,55 lei 

Parcare bl D1-D2-P1 –strada Bibescu Vodă                          92 187,26 lei 

Parcare bl Z2, strada Băilor                                                    16 175,71 lei 

Parcare bl D5, Bulevardul Republicii                                     17 588,13 lei 

Parcare bl S9b-S9c,bd. Frații Golești                                   112 577,87 lei 

Parcare bl. P10-11, strada Tudor Vladimirescu                       64 127,85 lei 

Trotuar strada Ion Minulescu                                                49 753,43 lei 

Trotuar Intrarea Abatorului                                                   33 978,56 lei 

Trotuar strada Tudor Vladimirescu                                         70 763,38 lei 

Trotuar strada Cuza Vodă                                                      73 038,44 lei 

Trotuar strada Constantin Mille                                              39 109,75 lei 

Trotuar bl. M6a-M8a, Cartier Găvana                                    19 565,36 lei 

Alei Școala Generală nr 3, Intrarea Rahovei                          43 823,88 lei 

Scuar strada Nicolae Dobrin – bordură                                  69 257,38 lei 

Scuar Calea Craiovei – bordură                                          102 986,22 lei 

 

 

Punctul 2:   

• Modernizare locuri de joaca pentru copii        2.744.462,10 lei; 

100 buc. bănci cu 2 picioare +150 buc. bănci cu 4 picioare – 80.000 lei; 
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25 buc. Bănci fontă cu rigle WPC – 24.150 lei. 

Punctul 5: 

• 40 buc. Barieră modulară – 8.067,20 lei; 

• 1 buc. Filtru praf LPX – 247.600 lei; 

• 200 buc. Indicatoare trecere de pietoni cu o pereche de lentine – 141.528 lei; 

• 56 buc. Limitatoare de viteză      - 7.600 lei; 

• 1 buc. Mașină de tăiat beton – 10.900 lei; 

• 6 buc sisteme de semaforizare – 123.914,22 lei; 

• 100 buc. stâlpi metalici tronconici – 211.600 lei; 

• 200 buc. stâlpi metalici stradali – 10.000 lei; 

• 1 buc. Tester diagnoză – 33.807 lei; 

• 1 buc. Utilaj multifuncțional BOBCAT – 307.000 lei. 

 

O.S.G.G. 600/2018 cu modificările şi completările ulterioare a fost parţial implementat. 

Transparenţă instituţională 

Bugetul instituţiei 

În anul 2020 Administraţia Domeniului Public şi-a desfăşurat activitatea în 

baza creditelor bugetare aprobate prin H.C.L. nr.50/20.02.2020, alocate integral din 

bugetul local. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii a fost alocată suma de 30.349 mii lei 

astfel: 

NR. 

CRT 

INDICI DE PERFORMANŢĂ GRAD DE REALIZARE 

% 

1. Gradul de rezolvare a cererilor primate în limita fondurilor aprobate pe 

fiecare destinaţie. 

100,00 

2. Gradul de îndeplinire a programului de investiţii aprobat. 100,00 

3. Gradul de realizare a veniturilor prevăzute în bugetul de venituri şi 

cheltuieli. 

100,00 

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 

100,00 

6. Gradul de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate pentru accesarea 

fondurilor europene nerambursabile în anul 2020 

- 
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cheltuieli de personal………………………….…16.073 mii lei 

cheltuieli cu bunuri şi servicii……………...….......9.741 mii lei  

cheltuieli de capital…………………………...…....4.535 mii lei 

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

alineate este prezentată în anexe. 

Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţiile sectoriale şi 

concesiunile de lucrări şi servicii 

Lista De Contracte Încheiate (Obiectul Contractului, Suma, Procedura De Achiziții 

Publice Folosite, Numele Câștigătorului) 

 

Nr 
crt 

Nr și data 
contractului 

Executant/ 
beneficiar 

Obiectul 
contractului 

Valoarea 
contractului 
fără TVA 

Tip 
procedură 

Tip 
contract 

1 724/30.01.2020 SC ROMANIA 
OVIDIU 
COMPANY 
SRL 

Servicii 
informatice 

16.500 Achiziție 
directă 

servicii 

2 791/03.02.2020 SC INFRA 
CONSULTING 
AMO SRL  

Dirigenție 
reconfigurare 
zona 
carosabilă bl 
L6, N. 
Bălcescu ” 

1.998 Achiziție 
directă 

servicii 

3 955/06.02.2020 SC HIDRO 
ARGES SRL  

beton 92.310 Achiziție 
directă 

produse 

4 1335/17.02.2020 SC 
ROPROCAD 
FR EXE SRL 

Trasare 
puncte în 
coordonate 
stereo 70 

60.000 Achiziție 
directă 

servicii 

5 963/06.02.2020 SC ELPRECO 
SRL 

borduri 91.350 Achiziție 
directă 

produse 

6 1484/21.02.2020 SC AIR 
SERVICE 
DELTA SRL 

Service aer 
condiționat și 
centrale 

5.228 Achiziție 
directă 

servicii 

7 2106/11.03.2020 SC ANDUNA 
SERVIMOB 
SRL 

Execuție 
marcaj rutier 

596.640 Procedură 
simplificată 
SEAP 

lucrare 

8 2187/13.03.2019 SC 
CONSTRUCT 
PETROPROTE
CT SRL 

Aducere la 
cotă 

185.748 Achiziție 
directă 

lucrare 

9 2193/13.03.2020 SC INTENS 
PREST SRL 

Agregate 
naturale și 
concasate pt 
prepararea 

352.926 Procedură 
simplificată 
SEAP 

produse 
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mixturilor 
asfaltice 

10 2167/12.03.2020 SC INTENS 
PREST SRL 

Agregate 
naturale și 
concasate 
pentru 
lucrările de 
drumuri 

193.000 Procedură 
simplificată 
SEAP 

produse 

11 2234/16.03.2020 Compania 
MIRA 

Stâlpi 
metalici 
stadali 

5.000 Achiziție 
directă 

produse 

12 3466/07.04.2020 PFA FRANCU 
SORIN 

Documentație 
tehnică de 
proiectare 
intersecții 
semaforizate 

10.800 Achiziție 
directă 

servicii 

13 4232/05.05.2020 SC AD AUTO 
TOTAL SRL 

Tester 
diagnoză 

33.807 Achiziție 
directă 

produs 

14 4619/19.05.2020 SC CIS TRADE 
GROUP SRL 

Acumulatori 
auto 

28.045 Achiziție 
directă 

produs 

15 4127/29.04.2020 SC IRCAT - CO Bobcat 307.000 Procedură 
simplificată 
SEAP 

produs 

16 4843/28.05.2020 SC ROMANIA 
OVIDIU 
COMPANY 

calculatoare 20.739 Achiziție 
directă 

produs 

17 5365/18.06.2020 CENTRUL DE 
PROIECTARE 
SI 
CONSULTANT
A RUTIERA 

Proiectare 
parcare str. 
Carpenului 
DALI 

14.600 Achiziție 
directă 

servicii 

18 536618.06.2020 SC IPTANARG 
CONSTRUCT 
SRL 

Proiectare 
reabilitare 
scări 
Mărășești 

19.450 Achiziție 
directă 

servicii 

19 5672/29.06.2020 SC 
COMALIMENT 
TITAN SRL  

Apă minerală 18.400 Achiziție 
directă 

produs 

20 5745/01.2020 SC DRAGON 
OIL SRL 

motorină 739.762 Licitație 
deschisă 

produs 

21 5855/06.07.2020 SC EDG EDIL 
SRL 

bitum 1.050.000 Licitație 
deschisă 

produs 

22 5766/01.07.2020 SC URBIO 
PALAGIO SRL 

Stâlpi 
metalici 
tronconici 

211.600 Procedură 
simplificată 

produs 

23 5623/26.06.2020 SC NICBAC 
PROD SRL 

Carne cal 170.000 Procedură 
simplificată 

produs 

24 5780/02.07.2020 PFA BRATU Porumb, grâu, 
ovăz 

28.000 Procedură 
simplificată 

produs 

25 2779/02.07.2020 PFA BRATU Baloți lucernă 70.000 Procedură 
simplificată 

produs 
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26 

 
5895/07.07.2020 SC EXPERT 

SERVICII 
VIDANJARE 

Modernizare 
locuri de 
joacă 

2.399.554 Procedură 
simplificată 

lucrare 

27 5748/01.07.2020 SC 
AEROKLIMA  

Indicatoare 
trecere de 
pietoni 

141.528 Procedură 
simplificată 

produs 

28 6160/15.07.2020 SC EDIMADA 
SIN PROD 

Limitator 
viteză 

7.600 Achiziție 
directă 

produs 

29 6172/15.07.2020 SC 
FRIGOSTAR 
CLIMA  

Verificare 
metrological 
LPX 

20.000 Achiziție 
directă 

servicii 

30 6425//22.07.2020 SC LOTUS AE 
SA 

Scândură 
brad 

26.214 Achiziție 
directă 

produs 

31 6540/27.07.2020 SC ROCADA 
OFFICE 

Pâine neagră 7.590 Achiziție 
directă 

produs 

32 419/22.01.2020 SC MALURA 
BUSINESS 

Fier vechi 35.736 Licitație cu 
strigare 

produs 

33 4238/05.05.2020 SC STAR 
MULTITRADE 

Filer calcar 54.000 Achiziție 
directă 

produs 

34 7018/13.08.2020 SC GENERAL 
TRUST SRL 

Mixtura 
asfaltica 

127.350 Achiziție 
directă 

produs 

35 7625/08.09.2020 CEZ 
VANZARE 

Energie 
electrica 

304.816 Procedură 
simplificată 

produs 

36 8227/30.09.2020 PFA FRANCU Documentație 
tehnică 
proiectare 
aplasare 
semafor str. 
Dobrin 

3.300 Achiziție 
directă 

servicii 

37 7917/17.09.2020 SC PROSPECT 
DRILL 

Proiect locuri 
de joacă 

4.200 Achiziție 
directă 

servicii 

38 8271/01.10.2020 COMPANIA 
MIRA 

Stâlpi 
metalici 

5.000 Achiziție 
directă 

produs 

39 8335/05.10.2020 SC IPTANARG Proiectare 
scări 
Războieni 

19.000 Achiziție 
directă 

servicii 

40 8750/19.10.2020 SC ARHIDECK 
CONSTRUCT 
SRL 

Proiectare 
modernizare 
str. I. 
Angelescu 

19.650 Achiziție 
directă 

servicii 

41 8661/14.10.2020 SC UTIL 
ECHIP 
INSPECT SRL 

Verificare 
stări tehnice 
utilaje 

14.000 Achiziție 
directă 

servicii 

42 8151/28.09.2020 ASOCIEREA 
PRODCOM 
DFS 

Modernizare 
locuri de 
joacă 

344.907,73 Procedură 
simplificată 

lucrare 

43 9285/04.11.2020 SC EUROSIC 
SYSTEMS SRL 

Sisteme 
semaforizare 

123.914,22 Achiziție 
directă 

produs 

44 9480/10.11.2020 SC COMESAD 
DRUMURI 
SRL 

Amenajare 
parcare bl. 
E8, E9 si E 

313.925,56 Achiziție 
directă 

lucrare 
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10 

45 9855/20.11.2020 SC AUTOSAFE 
TY  
INNOVATION 
SRL 

Barieră 
modulară 

8.067,20 Achiziție 
directă 

produs 

46 9895/23.11.2020 SC UNIC 
BUSINESS 
PARTENER 
SRL 

Reabilitare 
scări 
Războieni 

122.000 Achiziție 
directă 

lucrare  

47 9894/23.11.2020 SC UNIC 
BUSINESS 
PARTENER 
SRL 

Reabilitare 
scări 
Mărășești 

140.000 Achiziție 
directă 

lucrare 

48 9592/12.11.2020 SC BROKMED 
SRL  

viziotest 13.000 Achiziție 
directă 

produs 

49 10046/26.11.2020 PFA FRANCU Documentație 
tehnică 
semafor 

9.900 Achiziție 
directă 

servicii 

50 10035/26.11.2020 OMNIASIG Asigurări 
RCA 

75.953,95 Achiziție 
directă 

servicii 

51 9486/10.11.2020 SC DUPEX 
SRL 

bănci 24.150 Achiziție 
directă 

produse 

52 9283/04.11.2020 SC ZACROM 
METAL SRL 

Bănci 2 
picioare 

80.000 Achiziție 
directă 

produse 

53 10392/09.12.2020 SC DRAGON 
OIL STAR SRL  

sare 4.950.000 Licitație 
deschisă 

produse 

54 10356/09.12.2020 SC ADACOR Reabilitare 
zoo 

571.000 Procedură 
simplificată 

lucrare 

55 10728/21.12.2020 SC VEKTOR  Servicii ITP 12.410 Achiziție 
directă 

servicii 

56 10795/23.12.2020 SC RINO 
GUARD SRL 

pază 57.764 Procedură 
simplificată 

servicii 

 

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

33 PROCEDURI 

PRODUSE: 19 

LUCRĂRI: 4 

SERVICII: 10 

-Achiziții Realizate În Sistemul Electronic Din Totalul Achizițiilor Desfășurate Pe 

Parcursul Exercițiului Anului Calendaristic Din Raportare 

S-au realizat 849 achiziţii. 

-Durata Medie A Unui Proces De Achiziţie Publică Pe Categorii De Achiziţii: 

ACHIZIŢII DIRECTE: PRODUSE, LUCRĂRI ŞI SERVICII: 5 ZILE 

PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ : 30 ZILE 
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LICITAŢIA DESCHISĂ : 50 ZILE 

-NUMĂRUL DE CONTESTAŢII FORMULATE LA C.N.S.C: 

PRODUSE: 1 

SERVICII : 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: 13 litigii 

JUDECĂTORIA PITEŞTI: 

Număr total: 4 litigii 

Obiectul litigiilor: 

- pretenţii: 1 litigiu 

- obligația de a face: 3 litigii 

Stadiul litigiilor: 

- câştigate: 2 litigii 

-  pierdute: - 

-  nefinalizate: 2 litigii 

-  suspendate: - 

TRIBUNALUL ARGEȘ – secția civilă 

Număr total: 5 litigii  

Obiectul litigiilor:  - pretenții: 2 litigii 

                               - obligatia de a face: 2 litigii 

                               - litigiu de muncă : 1 litigiu 

Stadiul litigiilor: nefinalizat 

TRIBUNALUL SPECIALIZAT ARGEŞ   

Număr total: 3 litigii 

Obiectul litigiilor: 

-procedura falimentului: 3 litigii 
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Stadiul litigiilor: 

-nefinalizate: 3 litigii 

CURTEA DE APEL PITEȘTI 

Număr total: 1 litigiu  

Obiectul litigiilor:  - pretenții: 1 litigiu 

Stadiul litigiilor: câștigat: 1 litigiu 

 

Organigrama 

Prin H.C.L. Pitești nr.294/17.09.2020 a fost aprobată Organigrama 

Administrației Domeniului Public Pitești şi a fost publicată prin afișare la sediul 

instituţiei.  

 

 

Informaţii despre managementul resurselor umane 

Număr funcţii conducere: 10 posturi 

Număr salariaţi : 

- la începutul anului 2021: 251 

- la sfârşitul anului 2020: 253 
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Concursuri organizate pentru ocuparea unor posturi vacante: 5 

Funcţii de conducere exercitate temporar în anul 2020: 4 

Venitul mediu brut/salariat/unitate pe anul 2020: 4.378 lei 

-Secţia Reparaţii Străzi şi Mecanizare Lucrări: 4.159 lei  

- Atelier AIDP, TESA şi Biroul Cimitire: 4.996 leii 

- Serviciul Grădina Zoologică: 3.974 lei. 

Anexa nr.1 

ANALIZĂ INVESTIȚII PE ANUL 2020, sem.II 

       mii lei 

OBIECTIVE DE  INVESTIȚII 

  
Total plăți 

la 
31,12,2020 

Stadiul 
investițiilor 

Cauze 
nerealizare 

investiții 

Suma 
alocata 
în buget 

2020 

0 1 2 3 4 

T O T A L,  6.714 4.537     
          
Cap. 67.02  ,,Cultură, recreere şi 
religie”,  din care: 

3.450 2.844     

B. Lucrări noi, din care: 3.000 2.839     
-Modernizare locuri de joacă pentru 
copii  

3.000 
2839 

Finalizat   

C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: 50 5 Finalizat   
1. Proiectare 50 5 Finalizat   
-Modernizare locuri de joacă pentru 
copii  

50 
5 

Finalizat   

2. Reabilitări 400   Finalizat   
-Reabilitare Grădina Zoologică etapa a 
II-a, zona lac  

400 
  

În derulare   

C. Alte cheltuieli de investiţii, din care:         
Cap. 70.02 „Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică”, din care: 

110 103     

C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: 110 103     
1. Dotări 110 103     
Computer 20 19 Finalizat   
Licență software 5 4 Finalizat   
Imprimantă multifuncțională laser 4 3 Finalizat   
Visiotest de control portabil 16 15 Finalizat   
Firewall și storage 15 16 Finalizat   
Sistem de securitate 50 46 Finalizat   
Cap. 84.02 „Transporturi”, din care: 3.154 1.590     
A. Lucrări în continuare, din care: 580 486     



96 
  

-Amenajarea unei alei carosabile de la 
bl. A2 str. Argedava spre D. 
Butculescu și amenajare parcare în 
spatele bl. A4 str. Burebista  

32 32 Finalizat   

-Reconfigurare zona carosabilă și 
pietonală zona blocului L6, bulevardul 
Nicolae Bălcescu 

548 454 Finalizat   

B. Lucrări noi, din care: 2.465 1.104     
-Amenajare parcare strada Carpenului, 
zona blocurilor E8, E9, E10 

479 0 În derulare   

C. Alte cheltuieli de investiţii, din care: 1.597 964     
1. Proiectare 620 90     
-Amenajare sens giratoriu Calea 
Craiovei - zona Târg Săptămânal 

120   renunțat   

-Reabilitare scări publice din strada 
Mărășești-Palatul Copiilor 

30 30 Finalizat   

-Reabilitare scări publice strada Mircea 
Eliade, zona blocului M5 

25   renunțat   

-Reabilitare scări publice cartier 
Războieni, zona blocurilor P2, P3 

30 30 finalizat    

-Reabilitare scări publice Aleea 
Spitalului, zona blocurilor DA, DB, DC 

25   renunțat   

-Amenajare parcare strada Carpenului, 
zona blocurilor E8, E9, E10  

50 30     

-Zid de sprijin strada Ovid Densușianu 35   renunțat   
-Relocare și amenajare Secție Reparații 
Străzi și Mecanizare (SF) 

300     Multianuală 

-Amenajare parcare strada Anghel 
Saligny, zona blocurilor D, D1, D2, D3 

5   renunțat   

Reabilitari 389 140     
-Reabilitare scări publice din strada 
Mărășești-Palatul Copiilor 

207 20 În derulare Multianuală 

-Reabilitare scări publice cartier 
Războieni, zona blocurilor P2, P3 

182 120 Finalizat   

2. Dotări 977 874 În derulare   

Computer 5 5 Finalizat   

Licență software 2 2 Finalizat   

Filtru stație preparare mixturi asfaltice 
60-80 t/oră  

330 296 Finalizat   

Mașină tăiat asfalt-beton 15 13 Finalizat   

Tester diagnoză autobasculante, 
autoutilitare, autoturisme 

53 41 Finalizat   

Centrală termică 7 4 Finalizat   

Utilaj multifuncțional 415 365 Finalizat   

Sistem de semaforizare 150 148     
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- anexa 2 

SITUAȚIE PRIVIND CHELTUIELILE DETALIATE EFECTUATE  

DE CĂTRE A.D.P. PITEȘTI ÎN ANUL 2020 

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 

84020303 
Reparatii 

strazi 

TOTAL CHELTUIELI  (SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE + 
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) 

  30.514 4.719 5.606 204 17.753 

                
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+84)    25.979 1.881 5.503 204 16.159 

CHELTUIELI CURENTE  (cod 
10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)  01 25.813 1.862 5.503 204 16.159 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL   (cod 
10.01+10.02+10.03)  10 16.073 948 4.429 0 8.530 

Cheltuieli salariale in bani   (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30) 10.01 15.710 900 4.237 0 8.108 

  Salarii de baza 10.01.01 11.144 750 3.630   6.764 

  Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 2.022 81 319   714 

  Hrana 10.01.17 987 68 252   588 

  Concedii medicale 10.01.30 443 1 36   42 

Cheltuieli salariale in natura  (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) 10.02 364 28 98 0 238 

  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         
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  Tichete de vacanta 10,02,06 364 28 98   238 

  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 0 20 94 0 184 

  
Contributii de asigurari sociale de 
stat 10.03.01 0         

  Contributii de asigurări de somaj  10.03.02 0         
  Contributii de asigurari sociale de 

sanatate  10.03.03 0         
  Contributii de asigurari pentru 

accidente de munca si boli 
profesionale 10.03.04 0         

  Contributii pentru concedii si 
indemnizatii 10.03.06 0         

  Contyributia asiguratorie de 
munca 10,03,07 298 20 94   184 

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 9.575 896 1.023 204 7.533 

Bunuri si servicii   (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 4.416 362 947 204 2.903 

  Furnituri birou 20.01.01 22 1 13   8 

  Materiale pentru curatenie 20.01.02 221 2 12 204 3 

  Încalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 914 73 306   535 

  Apa, canal si salubritate 20.01.04 124 20 88   16 

  Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1.086       1.086 

  Piese de schimb 20.01.06 422   4   418 

  Transport 20.01.07 0         
  Posta, telecomunicatii, radio, tv, 

internet  20.01.08 38       38 

  Materiale si prestari de servicii cu 
caracter functional  20.01.09 0         
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  Alte bunuri si servicii pentru 
întretinere si functionare 20.01.30 1.589 266 524   799 

Reparatii curente  20.02 4.126 19 30   4.077 

Hrana  (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 383 383 0 0 0 

  Hrana pentru animale 20.03.02 383 383       
Medicamente si materiale sanitare  (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 25 12 13 0 0 

  Medicamente  20.04.01 5 4 1     
  Materiale sanitare 20.04.02 1 1       
  Reactivi 20.04.03 5 0 5     
  Dezinfectanti 20.04.04 14 7 7     
 Bunuri de natura obiectelor de 
inventar  (cod 
20.05.01+20.05.03+20.05.30)  

  

20.05 576 119 11 0 446 

  Uniforme si echipament 20.05.01 0         
  Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0         
  Alte obiecte de inventar 20.05.30 576 119 11   446 

Deplasari, detasari, transferari  (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 0 0 0 0 0 

  Deplasari interne, detaşări, 
transferări 20.06.01 0         

  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 4   4     

Consultanta si expertiza   20.12 0         
Pregatire profesionala  20.13 1   1     
Protectia muncii 20.14 37 1 17   19 

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         
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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 

  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 
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 7 0 0 0 88 

  Reclama si publicitate 20.30.01           
  Protocol si reprezentare  20.30.02           
  Prime de asigurare non-viata 20.30.03         81 

  Chirii 20.30.04           
  Prestari servicii pentru 

transmiterea drepturilor 20.30.06           
  Fondul Presedintelui/Fondul 

conducatorului institutiei publice 20.30.07           
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  Executarea silita a creantelor 
bugetare 20.30.09           

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 7       7 

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

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 

Transferuri curente   (cod 
51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.3
1+51.01.39+51.01.46+51.01.49) 51.01 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           
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  Transferuri din bugetele 
consiliilor locale şi judeţene 
pentru acordarea unor ajutoare 
către unităţile administrativ-
teritoriale în situaţii de extremă 
dificultate 51.01.24           

  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 

A. Transferuri interne (cod 55.01.18) 55.01 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 

  
Contribuţii şi cotizaţii la 
organisme internaţionale 55.02.01           
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  Alte transferuri curente în 
străinătate 55.02.04           

TITLUL IX  ASISTENTA 
SOCIALA  (cod 57.02) 

  
57 0 0 0 0 0 

Ajutoare sociale  (cod 57.02.01 la 57.02.04) 57.02 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) 59 166 19 51 0 96 

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         16 

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           

  
Sume aferente persoanelor cu 
handicap 59,40 166 19 51   96 

TITLUL XVII PLATI 
EFECTUATE IN ANII 
PRECEDENTI SI 
RECUPERATE IN ANUL 
CURENT(cod 85.01)   84 0 0 0 0 0 
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Plati efectuate in anii precedenti 
si recuperate in anul curent   85.01           
SECŢIUNEA DE 
DEZVOLTARE (cod 
51+55+56+70+79+84)     4.535 2.838 103 0 1.594 

TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE  
(cod 51.02)  

  

51  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 

  
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 

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+55.01.5
4) 55.01 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           
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  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 
intercomunitară 55.01.42           

  

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+56.1
7+56.18) 

  

56 0 0 0 0 0 

Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională (FEDR 
) 

  

56.01 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 

  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 

  Finanţarea naţională **) 56.03.01           
  Finanţarea Uniunii Europene **) 56.03.02           
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  Cheltuieli neeligibile **) 56.03.03           
Programe din Fondul European 
Agricol de Dezvoltare Rurala  
(FEADR) 

  

56.04 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 

  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 

  Finanţarea naţională **) 56.07.01           
  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 

  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 

  Finantarea nationala **) 56.15.01           
  Finantarea de la  Uniunea 

Europeana **) 56.15.02           
  Cheltuieli neeligibile **) 56.15.03           
Alte facilitati si instrumente   56.16 0 0 0 0 0 
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postaderare 

  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 

  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 

  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 

  Finantarea nationala **) 56.25.01           
  Finantarea externa 

nerambursabila **) 56.25.02           
  Cheltuieli neeligibile **) 56.25.03           
CHELTUIELI DE CAPITAL  (cod 71+72+75) 70 4.535 2.838 103 0 1.594 

TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE  (cod 71.01 la 71.03) 71 4.535 2.838 103 0 1.594 

Active fixe   (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 973 0 103 0 870 

  Construcţii 71.01.01 0         
  Maşini, echipamente si mijloace 

de transport 71.01.02 860       860 

  Mobilier, aparatură birotică şi 71.01.03 30   24   6 
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alte active corporale 

  Alte active fixe  71.01.30 83   79   4 

Stocuri  (cod 71.02.01) 71.02 0 0 0 0 0 

  Rezerve de stat şi de mobilizare 71.02.01           
Reparaţii capitale aferente activelor fixe    71.03 3.562 2.838     724 

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

Active financiare  (cod 72.01.01) 72.01 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 

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE  (cod 81.04) 81 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 

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 85.01           
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Anexa nr.2 

 

       SERVICIUL PUBLIC DE EXPLOATARE A PATRIMONIULUI 

MUNICIPIULUI PITEȘTI 

 

 

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; 
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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; 

g) asigură administrarea fântânilor 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) asigură activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe raza 

administrativ-teritorială a municipiului Pitești; 

k) administrează creanțele provenind din taxe locale, tarife, chirii, contribuții, 

amenzi și alte sume ce constituie venituri rezultate din activitatea desfășurată; 

l) 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; 

m) încasează, administrează și contabilizează veniturile bugetare rezultate din 

activitatea desfășurată. 

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești are 

implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2015 și sistemul de 

management al mediului ISO 14001:2015.  

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 în 

ordinul 600/2018 emis de Secretariatul General al Guvernului. Prin aplicarea și 
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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. 

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 și protecției sociale). 

Elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 de către Serviciul 

Public de Exploatare a Municipiului Pitești s-a făcut conform legilor: 227/2015, privind 

codul fiscal, actualizat și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, fiind 

aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Pitești prin HCL nr.49/20.02.2020. 

La întocmirea bugetului s-a avut în vedere faptul că în anul 2020 SPEPMP nu 

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

Prognoza de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 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. si a avut la baza principiul prudentei si al continuității activității, în condiții de 

eficiență economică în dimensionarea resurselor necesare finanțării întregii activități. 

Pentru anul 2020, fundamentarea indicatorilor din propunerea BVC s-a făcut 

luând în considerare următoarele aspecte: rezultatele preliminate privind execuția BVC 

pentru anul 2019, 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, 
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evoluția costurilor pe principalele categorii de cheltuieli materiale, cheltuieli salariale, 

programul de investiții și obiectivele de investiții. 

 

Situația veniturilor previzionate și încasate de SPEPMP pe anul 2020 

Nr. crt. Activitate specifică Total venituri previzionate Total valoare venituri 

încasate 

1. Administrare baze sportive și de agrement 500.000 539.031 

2. Acorduri, concesionări și contracte 3.840.000 4.283.510 

3. Reclamă -  Publicitate și altele 1.147.000 1.388.795 

4. Birou Fond Locativ 730.300 743.899 

5. Exploatare parcări 2.485 000 2.877 652 

6. Incinerator 29.698 29.698 

7. Iluminat public 46.808 46.808 

 Total 8.778.806 9.909.393 

 

Cheltuieli totale realizate pentru anul 2020 în valoare de 32.528,21 mii lei, 

din care: 

I. Capitolul 67.02. (Cultură, recreere și religie) 

1.Cheltuieli din exploatare realizate în sumă de 8.804,57 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 6.869,26 mii lei, din care: 

- cheltuieli cu materialele consumabile = 43,32 mii lei,  

- cheltuieli cu combustibilul = 10,37 mii lei. 

- cheltuieli de natura obiectelor de inventar = 17,77 mii lei, 

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile = 889,39 mii lei, 

- cheltuieli cu primele de asigurare non-viață (privind asigurarea parcului 

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

sportive) = 5,05 mii lei,  

- cheltuieli privind încălzitul, iluminatul, forța motrică în sumă de 1.964,62 

mii lei, având la bază contracte de furnizare încheiate cu furnizorii de utilaje, 

- cheltuieli privind apa, canal, contract de salubritate = 995,91 mii lei, 
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- cheltuieli cu alte bunuri: contracte funcționare (cuprind servicii prestate de 

terți: servicii de mentenanță, ANRSC, ITP, pază, verificare ISCIR, gunoi, service PC și 

diverse revizii auto, gaze, servicii de testare medicală, verificare stingătoare, servicii 

pentru 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”) = 2.942,83 mii lei, 

B) Cheltuieli cu personalul în valoare de 1.935,31 mii lei. 

La fundamentarea cheltuielilor cu personalul s-a avut în vedere legislația: 

Legea nr.5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020, Legea nr.6/2020 a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, Ordonanța de urgență nr.8/2009 privind 

acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța 

de urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice 

și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor  acte normative și 

prorogarea unor termene. 

La cheltuielile cu personalul s-a avut în vedere un număr de 37 de salariați 

angajați cu contract individual de muncă. 

Cheltuieli cu personalul în valoare de 1.935,31 mii lei: 

- cheltuieli cu salariile de bază = 1.675,30 mii lei, 

- cheltuieli cu sporul de noapte = 13,93 mii lei, 

- cheltuieli cu indemnizația de hrană = 139,63 mii lei, 

- vouchere de vacanță = 49,30 mii lei, 

- contribuția asigurărilor pentru muncă = 40,99 mii lei, 

-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate=16,16 mii lei.  

C) Investiții 

Cheltuielile cu investițiile realizate în exercițiul financiar 2020 sunt în 

valoare de 2.403,99 mii lei conform “Listei de investiții și dotări” raportată de 

SPEPMP către Primăria Municipiului Pitești. 

II. Capitolul 70.02 Locuințe, servicii, dezvoltare publică 



114 
  

Cheltuieli din exploatare realizate în sumă de 18.888,42 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 13.312,77 mii lei, din care: 

- cheltuieli cu combustibilul = 150,64 mii lei, 

- cheltuieli de natura obiectelor de inventar = 108,80 mii lei, 

- cheltuielile cu întreținerea și reparațiile = 1.402,56 mii lei, 

-cheltuielile cu primele de asigurare (privind asigurarea parcului auto, 

locuințelor sociale și ANL-uri) = 228,30 mii lei, 

-cheltuieli privind încălzirea, iluminatul, forța motrică (având la bază 

contracte de furnizori încheiate cu furnizorii de utilaje) = 5.590,87 mii lei,  

- cheltuieli privind apa, canal, contracte de salubritate = 839,49 mii lei, 

-cheltuieli cu alte bunuri, contracte de servicii pentru întreținere și funcționare 

(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) = 4.990,48 mii lei,  

-cheltuieli judiciare, taxe de timbru pentru legalizarea sentințelor judecătorești 

= 1,63 mii lei.  

B) Cheltuieli cu personalul în valoare de 5.575,35 mii lei. 

La fundamentarea cheltuielilor cu personalul s-a avut în vedere legislația: 

Legea nr.5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020, Legea nr.6/2020 a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, Ordonanța de urgență nr.8/2009 privind 

acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța 

de urgență nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice 

și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor  acte normative și 

prorogarea unor termene.  
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La prognoza cheltuielilor cu personalul s-a avut în vedere un număr de 86 de 

salariați angajați cu contract individual de muncă. 

Cheltuielile cu personalul în valoare de 5.575,35 mii lei din care: 

- cheltuieli cu salariile de bază= 4.962,12 mii lei, 

- cheltuieli cu sporul de noapte = 21,70 mii lei, 

- cheltuieli cu indemnizația de hrană = 315,17 mii lei, 

- cheltuieli cu voucherele de vacanță = 121,80 mii lei, 

- contribuția asiguratorului pentru muncă = 117,78 mii lei, 

- contribuție - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate = 36,78 mii 

lei.  

C) Investiții 

Cheltuielile cu investițiile realizate în exercițiul financiar 2020 sunt în valoare 

de 1.555,80 mii lei conform Listei de investiții și dotări repartizate la SPEPMP de către 

Primăria Municipiului Pitești . 

III. Capitolul 74.02 Protecția mediului 

A) Cheltuielile din exploatare realizate în sumă de 735,70 mii lei, 

reprezentând cheltuieli destinate operării și asigurării funcționării în condiții optime a 

serviciilor prestate din care principalele cheltuieli sunt: 

- cheltuielile  cu combustibilul  = 9,95 mii lei, 

- cheltuielile cu întreținerea și reparațiile = 66,83 mii lei, 

- cheltuielile cu primele de asigurare (privind asigurarea parcului auto) =  0 

lei, 

- cheltuieli privind încălzirea, iluminatul, forța motrică (având la bază 

contracte de furnizare încheiate cu furnizorii de utilaje) = 79,17 mii lei, 

- cheltuieli privind apa, canal, contracte de salubritate = 13,63 mii lei, 

- cheltuieli cu alte bunuri, contracte servicii pentru întreținere, contracte 

funcționare (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) = 549,93 mii lei,  
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- cheltuieli cu hrana pentru animale = 16,19 mii lei. 

B) Cheltuieli cu personalul în valoare de 138,47 mii lei 

La fundamentarea cheltuielilor cu personalul s-a avut în vedere legislația: 

Legea nr. 5/2020 a Bugetului de Stat pe anul 2020, Legea nr. 6/2020 a bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, Ordonanța de urgență nr. 8/2009 privind 

acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța 

de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice 

și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 

prorogarea unor termene.  

      La prognoza cheltuielilor cu personalul s-a avut în vedere un număr de 3 

salariați angajați cu contract individual de muncă. 

     Cheltuielile cu personalul în valoare de 139,73 mii lei sunt justificate astfel: 

     - cheltuieli cu salariile de bază = 120,20 mii lei, 

     - cheltuieli cu sporul de noapte = 0,25 mii lei, 

     - cheltuieli cu indemnizația de hrană = 10,73 mii lei, 

     - cheltuieli cu voucherele de vacanță = 4,35 mii lei, 

     - contribuția asiguratorului pentru muncă = 2,94 mii lei, 

     - contribuție - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate = 1,26 mii 

lei.  

    C) Investiții - Cheltuielile cu investițiile realizate în exercițiul financiar 2020 

sunt în valoare de 0 mii lei, conform Listei de investiții și dotări repartizate la SPEPMP 

de către Primăria Municipiului Pitești. 

              Informații legate de procesul de achiziții publice, achizițiile sectoriale și 

concesiunile de lucrări și servicii. 

             Tabel privind achiziții și dotări pe capitole bugetare: 

Nr. 

crt. 

Capitol bugetar Denumire investiție/dotare Sumă lei cu 

TVA 

Numele câștigătorului 
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1. 67.02 - Cultură, 

recreere și religie 

Amenajare teren sport str. Florilor 

FN( lucrare în continuare) 

504.798,97 CONSTRUCT ECI COMPANY 

MIBO ART CONSTRUCT 

CONSULT 

2. Modernizare locuri de joacă Parc 

“Lunca Argeșului”( lucrare în 

continuare) 

537.130,76 DFS CENTER GRUP 

3. Sistem de pompare ape pluviale 

Parc “Lunca Argeșului”( lucrare în 

continuare) 

157.465,60 ACTIV ENGINEERING 

CONSULTING 

PASNIK DREAM CONSULTING 

4. Modernizare teren sintetic Stadion 

“Nicolae Dobrin”( lucrare nouă) 

34.480,25 FOREST GEO CAD SRL 

EVOLUTION PROSERV SRL 

5. Sala Polivalentă - zid de sprijin, 

parcări, utilități, pasarelă pietonală 

(lucrare nouă) 

169.251,85 TEMPOCAM SRL 

PASNIK DREAM CONSULTING 

6. Punere în siguranță canalizare 

pluvială între străzile Pasajul Podul 

Înalt și Aleea Ținutul Herta (lucrare 

nouă) 

120.154,31 TEMPOCAM SRL 

 

7. Împrejmuire teren antrenament 

Stadion “Nicolae Dobrin”( lucrare 

nouă) 

401.349,54 VIEWPOINT CONCEPT SRL 

ENIKVA CONSTRUCT EURO 

SRL 

TÎRDEA G ION 

8. Sala Polivalentă Municipiul Pitești 

(alte cheltuieli de investiții-

proiectare) 

16.885,25 FOREST GEO COD SRL 

DISTRIBUȚIE ENERGIE 

OLTENIA 

9. Sistem de irigație automatizat Parc 

“Lunca Argeșului”( alte cheltuieli 

de investiții-proiectare) 

59.500,00 ACTIV ENGINEERING SRL 

10. Calculator (1 buc) 4.984,91 S.C. OMNIA EXPERT SERVICE 

S.R.L. 

11. Autoutilitară  (1 buc) 88.559,25 S.C. RENAULT COMERCIAL 

ROUMANIE S.R.L. 

12. Pompă submersibilă ape uzate  (1 

buc) 

5.581,10 S.C.TEHNOLOHY PROMOTION 

SRL 

13. Generator (1 buc) 99.484 S.C. TEHNOLOHY PROMOTION 

SRL 

14. Tractor de tuns iarba 31.999,10 S.C. TEHNOLOHY PROMOTION 

SRL 

15. Bancă de rezervă 139.999,93 S.C. TIC TON IMPEX S.R.L. 

16. Masă de tenis 32.368 S.C.DFS CENTER GRUP S.R.L. 
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17. 70.02 - Locuințe, 

servicii și dezvoltare 

publică 

Extindere rețele de iluminat public 

(lucrare nouă) 

92.258,33 MGM UNIC ELECTROIMPEX 

SRL 

18. Refacere cupolă pasaj “Sfânta 

Vineri”( lucrare nouă) 

11.026,92 NEGREANU CONSTANCOM SRL 

19. Realizare panouri informative-

totem-intrări în municipiu (lucrare 

nouă) 

241.979,60 MGM UNIC ELECTROIMPEX 

SRL 

IDEA GROUP SRL 

MIBO ART CONSTRUCT 

CONSULT SRL 

20. Sistem de irigații Calea Craiovei 

(lucrare nouă) 

275.096,02 ACTIV ENGINEERING SRL 

PASNIK DREAM CONSULTING 

21. Sistem de irigații zona Podul Viilor 

(lucrare nouă) 

50.573,16 ACTIV ENGINEERING SRL 

FOREST GEO CAD SRL 

22. Sistem de irigații zona Podul Viilor 

(alte cheltuieli de investiții-

proiectare) 

35.700,00 ACTIV ENGINEERING SRL 

 

23. Instalație ornamentală(400 buc) 299.653,69 MK ILUMINATION SRL 

24. Contori electrici telemetrie/5 buc. 14.994 S.C. ECRO S.R.L. 

25. Unitate comunicație/10 buc. 4.998 S.C. ECRO S.R.L. 

26. Laptop telemetrie 6.997,20 S.C. OMNIA EXPERT SERVICE 

S.R.L 

27. Sistem cititoare cash code 

parcometre/10buc. 

34.212,50 DR.CARMEN TECHNOLOGY 

SRL 

28. Căsuță din lemn pentru comerț 

stradal/10 buc. 

74.018 S.C.ROMIMPEX S.R.L. 

29. Container/3 buc. 33.611,18 S.C.POP INDUSTRY S.R.L. 

30. Instalație pulverizare soluție 

dezinfectantă/3buc. 

380.681,00 S.C.GRĂDINARIU IMPORT 

EXPERT S.R.L. 

 

               Durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achiziții: 

- Produse - 40 de zile 

- Servicii - 60 de zile 

- Lucrări - 90 de zile. 
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Numărul de contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor =0    

                Numărul de proceduri anulate sau în procedură de anulare = 1 

                Informații despre litigii în care este implicată instituția: 

                Numărul total de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată este de 97 

cauze, din care 65 cauze pe rolul instanțelor, 32 cauze în executare silită. 

S-au finalizat 30 cauze din care 25 în fază judecătorească, 5 dosare executare 

silită, rămânând pe rol un nr. de 40 de cauze în instanță și 27 în executare silită. 

Din cele 25 de cauze finalizate în fază judecătorească sunt: 

- 5 pretenții (3 câștigate, 2 pierdute); 

- 17 plângeri contravenționale (12 câștigate, 5 pierdute); 

- 1 obligație de a face (câștigat); 

- 1 contestație executare silită (câștigat); 

- 1 acțiune în contencios administrativ (câștigat); 

S-au finalizat : 

- 5 executări silite; 

Organigrama 

Prin HCL nr.30/28.01.2020 a fost aprobată organigrama Serviciului Public de 

Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești. 

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești este 

organizat astfel: 

1. Director executiv: Gheorghe Zaharia, nr. telefon: 0248210380 / int.124; 

2. Serviciul Financiar, Contabilitate: șef serviciu, Roxana Rizea, nr. telefon: 

0248210380 / int.132 

3. Secția Întreținere Patrimoniu: șef secție, Răzvan Stancu, nr. telefon: 

0248210380; 

4. Serviciul Iluminat Public: șef serviciu, Cristina Popa, nr. telefon: 

0248210380 / int.134; 

5. Serviciul Administrare Bazin de Înot și Baze de Agrement: șef serviciu, 

Aurora Dobre nr. telefon: 0747223779; 
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6. Serviciul Exploatare Parcări: șef serviciu, Alexandru Marcu, nr. telefon: 

0248210380/int.138; 

7. Birou Urmărire, Executare Contracte și Reclamă-Publicitate: șef birou, 

Alina Berechet, nr. telefon: 0248210380 / int.125; 

8. Birou Fond Locativ și Spații cu Altă Destinație: șef birou, Bogdan Stancu, 

nr. telefon: 0248210380 / int.123; 

9. Birou Resurse Umane: șef birou, Nicoleta Diaconescu, nr. telefon: 

0248210380 / int.136; 

10. Compartiment Juridic, nr. telefon: 0248210380 / int.137; 

11. Compartiment Investiții, Achiziții, nr. telefon: 0248210380 / int.133. 

 

Informații despre managementul resurselor umane 

Informații despre fluctuația de personal 

- În anul 2020 a fost angajată prin concurs o persoană și au încetat activitatea 

15 persoane. 

- A fost organizat un singur concurs. 

- A fost ocupată prin concurs o funcție de execuție, de muncitor calificat 

treapta I, cu atribuții de instalator; 

- Venitul mediu brut/salariat/anul 2020 a fost de 4.812 lei. 
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Anexa nr.3 

 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  

A MUNICIPIULUI PITEȘTI  

 

 

 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti este un serviciu public de 

interes local, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului 

Local al Municipiului Piteşti. 

 Sediul administrativ al Direcţiei de Asistenţă Socială este în Municipiul 

Piteşti, Bld. Republicii nr.117B, bloc D5B, Judeţul Argeş, telefon:0372.030.420, 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; 
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c) dezvoltă şi gestionează servicii sociale specializate, după caz, în condiţiile 

legii; 

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. 

În cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti funcționează și 

Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești (C.Î.E.T.C.P.), care are în 

structura sa 11 creșe, a căror misiune este de a asigura servicii integrate de îngrijire, 
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supraveghere și educație a copiilor de vârstă antepreșcolară și de a dezvolta programe 

de educație timpurie adecvată vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și 

particularităților acestora. 

În cursul anului 2020: 

� de serviciile celor 11 creșe din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație 

Timpurie Creșe Pitești au beneficiat aproximativ 550 de copii; 

� au fost asigurate serviciile medicale primare de către personalul de 

specialitate din cabinetele medicale ale celor 11 creșe, astfel: consultații acordate – 356 

și tratamente recomandate – 138; 

� au fost realizate 8 anchete sociale cu privire la situația familială a unor 

copii pentru care s-a solicitat înscrierea în creșă și care proveneau din familii aflate în 

situații de dificultate; 

� au fost realizate toate investițiile aprobate pentru anul 2020, în cuantum 

total de 91.848,41 lei, astfel: purificatoare profesionale de aer – 2 bucăți, aparate de aer 

condiționat tip consolă cu inverter – 2 bucăți, centrale termice Creșa nr. 7 Tudor 

Vladimirescu – 2 bucăți. 

 Prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 s-a oferit 

oportunitatea atragerii de granturi nerambursabile pentru reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în 

care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri 

integrate. 

Prin H.C.L. nr.31/2016 s-a aprobat participarea, în calitate de beneficiar, a 

Municipiului Pitești, la proiectul “Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică 

a persoanelor defavorizate din sud – vestul municipiului Pitești”. 

În data de 06.03.2018 Ministerul Fondurilor Europene și Municipiul Pitești au 

semnat Contractul de finanțare nr.2109/06.03.2018 pentru implementarea proiectului 

“Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din 

sud-vestul municipiului Pitești”, iar Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului 

Piteşti are calitatea de membru în acest proiect. 
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Bugetul instituției 

� Elaborarea bugetului pe anul 2020, efectuarea rectificărilor bugetare pe 

parcursul anului bugetar, asigurarea finanțării activităților prin înaintarea lunară a 

solicitărilor de credite bugetare, întocmirea deschiderilor de credite a 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 Declarației 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   56 940 200 52 161 409,25 91,67 

1 Cheltuieli de personal, din care:  10 21 823 000 18 873 132 86,48 

 1.Cheltuieli de personal DAS   3 890 000 3 459 491 88,93 

 2.Cheltuieli de personal SAC   1 521 000 1 142 857 75,14 
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 3.Cheltuieli de personal ASISTENȚI 

PERSONALI 

 7 899 000 7 788 533 

98,60 

 4.Cheltuieli de personal CREȘE  8 513 000 6 482 251 76,15 

2 Bunuri și servicii  20 2 148 000 1 953 136,20 90,93 

3 Asistență socială  57 24 273 700 23 107 210,33 95,19 

4 Alte cheltuieli 59 204 000 180 287 88,38 

5 Programe din Fondul Social 

European 

58 1 000 000 761 568,88 

76,16 

6 Cheltuieli de capital – active 

nefinanciare  

70 120 000 106 817,42 

89,01 

 TOTAL  49 568 700 44 982 151,83 90,75 

 SĂNĂTATE      

 1.Cheltuieli de personal 10 7 171 500 7 112 037 99,17 

 2.Bunuri și servicii 20 130 000 72 494,42 55,76 

 3.Asistență socială 57 40 000 13 207 33,02 

 4.Alte cheltuieli 59 20 000 16 709 83,55 

  TOTAL  7 361 500 7 214 447.42 98 

 ÎNVĂȚĂMÂNT     

 Asistență socială 57 10 000 3 150 31,50 

 TOTAL  10 000 3 150 31,50 

 PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII 

PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE 

ÎN ANUL CURENT 

85 0 -38340 

 

 

Serviciul Protecţia Persoanelor cu Handicap şi a Persoanelor Vârstnice.  

Serviciul Protecţia Persoanelor cu Handicap şi a Persoanelor Vârstnice 

desfăşoară activităţi specifice în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Protecția persoanelor încadrate în grad de handicap are în vedere acordarea de 

servicii și prestații pentru persoanele cu handicap, integrarea în societate, asigurarea 

egalității de șanse și tratament și schimbarea atitudinii de respingere, de izolare și 

marginalizare a acestora. 

În ceea ce privește protecția persoanelor vârstnice aceasta se realizează în 

conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor 

vârstnice, republicată. 



126 
  

În anul 2020 , acțiunile au constat în: 

• 1778 de anchete sociale efectuate pentru Comisia pentru Protecţia Copilului 

și Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, în vederea obținerii 

încadrării în grad de handicap; 

• 87 de dosare primite, verificate şi înregistrate pentru transport gratuit şi 

întocmirea lunară a listelor cu beneficiarii de transport urban gratuit; 

• 227 de adeverinţe întocmite pentru persoanele care beneficiază de 

indemnizaţie conform art.42 alin. 4 din Legea 448/2006, republicată; 

• 283 de dosare primite, verificate şi înregistrate pentru obținerea 

indemnizaţiei, conform art.42 alin.4 din Legea nr.448/2006, republicată; 

• 283 de referate şi dispoziții de acordare a indemnizaţiei conform art. 42 alin. 

4 din Legea nr.448/2006, republicată; 

• 253 de referate şi dispoziții de încetare a indemnizaţiei conform art. 42 alin. 

4 din Legea nr.448/2006, republicată; 

• 192 de referate şi dispoziții de prelungire a plății indemnizaţiei conform art. 

42 alin. 4 din Legea nr.448/2006, republicată; 

• 22 de referate şi dispoziții de schimbare titular al indemnizaţiei conform art. 

42 alin. 4 din Legea nr.448/2006, republicată;  

• 13 referate și dispoziții pentru înhumarea unor persoane fără susținători 

legali;  

• 24 de dosare pentru indemnizație creștere copil cu handicap de la 3-7 ani și 

transmitere către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială; 

• 32 de dosare pentru încadrare în funcția de asistent personal, conform art.35 

din Legea nr.448/2006, republicată; 

• întocmit lunar statul de plată pentru indemnizaţii (carduri, mandate, restanțe 

și pentru acordarea indemnizației pe perioada cât asistentul personal este în concediu); 

• transmiterea prin poştă a 750 de dispoziții ale beneficiarilor de indemnizaţie; 

• transmitere lunară adresă către DGASPC Argeș cu dispoziții de acordare 

indemnizații, încetare și schimbare titular, conform Legii nr.448/2006, republicată; 



127 
  

• transmitere lunară către DGASPC Argeș, în format electronic, a situației 

privind beneficiarii de indemnizație; 

• monitorizări ale minorilor cu handicap și întocmire documentații aferente -

conform Ordinului 1985/2016 (420 de rapoarte de vizită, 439 rapoarte de monitorizare, 

193 de contracte cu familia/contracte adiționale); 

• transmiterea prin poștă a contractelor cu familia, a rapoartelor de 

monitorizare pentru minorii cu handicap monitorizați; 

• transmiterea adreselor către DGASPC Argeș cu rapoartele de monitorizare a 

minorilor cu handicap; 

• 45 de anchete sociale pentru reevaluarea unor persoane instituționalizate, la 

solicitarea unor centre sau spitale (Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, C.I.T.O. 

Tigveni, C.R.R.P.H. Vulturești, Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni, Centrul 

de Îngrijire și Asistență Bascovele, U.A.M.S. Călinești, U.A.M.S. Dedulești, Complexul 

de Locuințe Protejate Buzoiești, U.A.M.S. Domnești, Spitalul pentru Măsuri de 

Siguranță Jebel, Spitalul de Psihiatrie Vedea); 

• 11 anchete sociale și 8 grile de evaluare socio-medicală pentru internarea 

unor persoane în centre de îngrijire și asistență specializate; 

• reactualizarea continuă a bazei de date a persoanelor care beneficiază de 

indemnizaţie stabilită conform art.42, alin.4 din Legea 448/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

• efectuarea continuă a modificărilor în baza de date privind beneficiarii de 

abonamente de transport gratuite; 

• 24 de răspunsuri către cetățeni, diverse instituții; 

• 27 de adrese către diverse instituții (Starea Civilă, Poliție, bănci, etc); 

• Verificarea a 220 de cereri pentru acordarea indemnizației pe perioada cât 

asistentul personal este în concediu; 

• verificarea activității unui număr de 163 de asistenți personali; 

• verificarea unui număr de 45 de beneficiari de indemnizație;  

• întocmirea lunară a situaţiilor privind planificarea plăţilor pentru luna 

următoare (indemnizații, transport, înhumări, plata subvenției pentru ONG); 
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• întocmirea rapoartelor pentru plata subvenției acordate Asociației de Sprijin 

a Copiilor Handicapați Fizic (decembrie 2019, martie 2020, iunie-decembrie 2020); 

• întocmirea rapoartelor pentru plata subvenției acordate Asociației 

Handicapaților Neuromotor (decembrie 2019, martie 2020, iunie-decembrie 2020); 

• întocmirea a 38 de anchete sociale pentru completarea dosarelor privind 

obținerea unei locuințe sociale (la solicitarea Primăriei Municipiului Pitești); 

• acordarea consilierii şi îndrumării unor persoane aflate în autoizolare, 

precum și persoanelor peste 65 de ani privind asigurarea unor bunuri de strictă 

necesitate – în perioada stării de urgență determinată de situația epidemiologică de la 

nivel mondial privind Sars-cov-19; 

• efectuarea cumpărăturilor pentru un număr de 4 persoane peste 65 de ani, 

care au solicitat sprijin în perioada stării de urgență; 

• întocmirea unei baze de date pentru acordarea măștilor de protecție, 

distribuire; transmiterea prin poștă a adreselor către beneficiarii de măști de protecție 

care nu s-au prezentat la centrele de distribuire; 

• distribuirea la domiciliul beneficiarilor a 53 de plicuri conținând tichetul 

social pentru masa caldă; 

• acordarea consilierii şi îndrumării cetăţenilor privind transmiterea 

documentelor pentru efectuarea anchetelor sociale, condiţiile pentru obţinerea 

indemnizaţiei, a abonamentelor de transport și a măștilor de protecție; 

• înregistrarea unui număr de 4398 de cereri adresate serviciului. 

                Având în vedere degradarea continuă a stării de sănătate a populației și 

creșterea numărului persoanelor cu handicap (atât în rândul copiilor cât și în rândul 

adulților), precum și creșterea numărului persoanelor vârstnice (consecință a 

fenomenului îmbătrânirii populației), considerăm că este nevoie de susținere și 

înțelegere din partea comunității, precum și de beneficii și servicii specializate, ceea ce 

presupune şi o creştere a alocării de resurse pentru această formă de protecţie socială. 
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 Serviciul Protecția Copilului și Autoritate Tutelară 

                În aplicarea prevederilor privind protecţia copilului și autoritatea tutelară, au 

fost întocmite 1561 lucrări, pentru care s-au făcut verificări la domiciliu şi la instituţii, 

s-au redactat şi au fost expediate solicitanţilor. Dintre acestea amintim: 

-  370 referate și dispoziții descărcare gestiune tutori ; 

- 440 anchete sociale efectuate la solicitarea instanţelor de judecată şi a 

birourilor notariale; 

- 121 anchete sociale la solicitarea Poliției Pitești; 

- 263 referate şi dispoziţii de desemnare curator special sau autorizare 

reprezentant legal ; 

- 30 dovezi eliberate urmare a notificării părinților de plecare la muncă în 

străinătate ; 

-  44 monitorizări situație minor la solicitarea DGASPC Argeș; 

-  47 anchete sociale la solicitarea DGASPC Argeș; 

-  2 anchete sociale schimbare titular alocație de stat; 

-  43 monitorizări situație minor cu părinte plecat la muncă în străinătate; 

-  13 fișă risc și observație situație minor; 

-  10 anchete sociale și planuri servicii minori; 

-  15 anchete sociale Program Național ,,Bani liceu”; 

-  3 anchete sociale Program Național ,,Euro 200”; 

-  9 informări la solicitare unitate spitalicească; 

- 41 referate pentru ştampilare formular de plecare la muncă în străinătate; 

- 110 adrese către solicitanţi şi instituţii. 

     Alte activităţi realizate: 

- actualizarea evidenţelor electronice privind cetățenii/beneficiarii pentru care 

se întocmesc documente;  

- instrumentare dosare; 

-consilierea/îndrumarea cetăţenilor privind soluționarea problemelor de 

autoritate tutelară şi protecţia drepturilor copilului. 
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Serviciul Beneficii Sociale și Politici Familiale 

Serviciul Beneficii Sociale și Politici Familiale asigură aplicarea prevederilor 

legislaţiei referitoare la măsurile de protecție socială, prin acordarea de beneficii sociale 

familiilor și persoanelor aflate în situaţie de nevoie, pentru creşterea calităţii vieţii și 

promovarea incluziunii sociale, constând în acordarea: alocaţiei pentru susținerea 

familiei, ajutorul social, ajutoare de urgență, ajutoare de încălzire a locuinței, ajutoare 

alimentare, indemnizația pentru creșterea copilului sau stimulentul de inserție, alocația 

de stat pentru copii, stimulentul educațional (tichete sociale). 

   În cursul anului 2020 au fost derulate următoarele acțiuni: 

���� Pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.111/2010  privind concediul și indemnizatia lunară pentru creşterea copiilor cu 

modificările şi completările ulterioare au fost primite, verificate şi înregistrate un număr 

de 943 dosare de indemnizaţie pentru creşterea copilului, 314 dosare unice pentru 

acordarea indemnizației și a alocației de stat pentru copii, 37 dosare pentru stimulentul 

de insertie și un număr de 947 dosare privind modificările intervenite în dosarele de 

indemnizaţie/ stimulent pentru creşterea copilului. 

���� Transmiterea la  Agenţia  Judeţeană  pentru Plăţi și Inspecţie Socială Argeş 

a borderourilor cu cererile înregistrate pentru acordarea: indemnizației, stimulentului de 

inserție, modificările intervenite în dosarele de acordare a  indemnizaţiei, stimulentului 

de inserție. 

���� Pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii au fost primite, verificate, 

înregistrate un număr de 1400 dosare, conform Legii nr.61/1993. 

���� Transmiterea la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și Inspecţie Socială Argeş a 

borderourilor cu cererile înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii 

născuţi în țară și în afara ţării. 

���� Un număr 97 de familii au beneficiat de alocaţie pentru susţinerea familiei, 

conform Legii nr.277/2010, privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei 

republicată. 



131 
  

���� Au fost întocmite 93 dispoziţii şi referate privind acordarea, suspendarea, 

reluarea, modificarea sau încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei; 

transmiterea dispozitiilor către titulari; 

���� Actualizarea, completarea bazei de date, privind evidenţa informatizată a 

beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei, pe baza documentelor depuse la 

dosar de către beneficiari; 

���� Operarea în ASISOC (programul informatic) a dosarelor noi pentru care a 

fost stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei, precum și la dosarele la care au 

intervenit modificări; 

���� Întocmirea anchetelor sociale, pe baza informațiilor obţinute cu privire la  

situaţia socio-materială a solicitanților alocației pentru susținerea familiei privind 

stabilirea/neacordarea/modificarea/menţinerea/încetarea dreptului la  alocația pentru 

susţinerea familiei; 

���� Întocmirea și eliberarea a 34 de adeverinţe pentru beneficiarii alocaţiei 

pentru susţinerea familiei; 

���� Întocmirea și eliberarea a 52 negaţii privind nedepunerea alocaţiei pentru 

susţinerea familiei; 

���� Întocmirea și transmiterea lunară către Agenția Judeţeană pentru Plăţi și 

Inspecţie Socială Argeş a situațiilor centralizatoare cu privire la acordarea, modificarea 

sau încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei; 

���� Întocmirea și transmiterea lunară către Agenția Judeţeană pentru Plăţi și 

Inspecţie Socială Argeş a situaţiei absenţelor nemotivate înregistrate de copiii de vârstă 

şcolară ai beneficiarilor de alocaţie pentru susţinerea familiei, în semestrul I și II al 

anului scolar. 

���� Pentru aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim 

garantat, în anul 2020 au fost achitate de la bugetul local următoarele sume: 4.000 lei 

reprezentând ajutoare de urgenţă acordate unui număr de 2 familii/persoane singure; 

2.320 lei reprezentând ajutoare de încălzire a locuinţei cu lemne, acordate unui număr 

de 8 familii/persoane singure beneficiare de ajutor social. De asemenea, pe parcursul 

anului 2020, un număr de 61 de familii/persoane singure au beneficiat de ajutor social. 



132 
  

Conform HCL nr.178/24.11.2016 au fost acordate facilităţi de transport unui număr de 

61 de familii/persoane singure beneficiare de ajutor social. 

���� Întocmirea statului de plată a ajutoarelor de încălzire a locuinţei cu lemne 

pentru sezonul rece și transmiterea acestora serviciului financiar- contabilitate. 

���� Au fost întocmite 50 dispoziţii şi referate privind acordarea, suspendarea, 

reluarea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul social, precum și transmiterea 

dispozițiilor către titularii. 

���� Întocmirea fișei de calcul a ajutorului social și a numărului de ore, acțiuni, 

sau lucrări de interes local, pe care le va efectua persoana aptă de muncă. 

���� A fost întocmită situația lunară privind persoanele apte de muncă din 

familiile beneficiare de ajutor social, precum și activitățile realizate de acestea, conform 

planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local și înaintă către AJPIS Argeş; 

���� Efectuarea/reefectuarea anchetelor sociale la domiciliul sau reședința 

solicitantului în termenele prevăzute de lege, cu privire la acordarea, menţinerea, 

modificarea sau încetarea dreptului la ajutor social. 

���� Întocmirea și transmiterea lunară la AJPIS a situațiilor centralizatoare 

(anexele nr.5,6,8,10,11,14 și 26) în vederea plăţii ajutorului social; 

���� Transmiterea lunară către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi și Inspecţie 

Socială Argeș a raportului statistic privind aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 

privind venitul minim garantat; 

���� Actualizarea, completarea bazei de date privind evidenţa informatizată a 

beneficiarilor de ajutor social, pe baza documentelor depuse la dosar de către 

beneficiari; 

���� Operarea în ASISOC ( programul informatic) a dosarelor noi pentru care a 

fost stabilit dreptul la ajutor social precum și la dosarele la care au intervenit modificări; 

���� Întocmirea și transmiterea către Fotbal Club Argeș a situaţiei lunare cu 

beneficiarii de ajutor social care au obligația să presteze ore de muncă în cadrul unor 

acţiuni sau lucrări de interes local. 

���� Urmărirea prezenţei la muncă a beneficiarilor de ajutor social și operarea în 

dosare pe baza situaţiilor privind efectuarea zilelor de muncă;  
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���� Întocmirea lunară a tabelului nominal cu beneficiarii de ajutor social care 

au dreptul la abonamente lunare gratuite și transmiterea către S.C.Publitrans 2000 S.A. 

���� Întocmirea și eliberarea a 58  adeverinţe pentru beneficiarii de ajutor social; 

���� Întocmirea și eliberarea a 47 negaţii de ajutor social; 

���� Pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei conform 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011, privind măsurile de protecție socială în 

perioada sezonului rece, pentru anul 2020 au fost aprobate 938 de cereri din care: 708 

cereri pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, 212 cereri pentru încălzirea 

locuinţei cu gaze naturale, 11 cereri pentru încălzirea locuinţei cu energie  electrică, 7 

pentru încălzirea locuinţei  cu lemne. În  acest sens a fost  verificată documentaţia și 

procesate datele din dosare în sistemul informatic  pentru acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinței (cu gaze naturale, energie  electrică și lemne, cărbuni, combustibili 

petrolieri). 

���� Întocmirea și eliberarea a 28 de adeverinţe privind nedepunerea cererii 

pentru ajutorul de încălzire a locuinței; 

���� Redactarea dispozițiilor și referatelor privind acordarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie termică, energie electrică și cu lemne, 

cărbuni, combustibili petrolieri, precum și transmiterea dispozițiilor către titulari; 

���� Întocmirea statului de plată privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea 

locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, persoanelor și familiilor cu venituri 

reduse, altele decât cele beneficiare de ajutor social; 

���� Întocmirea și transmiterea situațiilor centralizatoare privind beneficiarii și 

cuantumul ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, energie termică, energie 

electrică și cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru transmitere către Engie, 

TermoCalor, Cez Vanzare S.A., RDS și AJPIS. 

���� Întocmirea raportului statistic pentru încălzirea locuinței pentru transmitere 

către AJPIS. 

���� Au fost efectuate 485 anchete sociale privind acordarea, modificarea, 

încetarea, menţinerea condiţiilor care au stat la baza acordării dreptului la alocaţia 

pentru susţinerea familiei, la ajutorul social, ajutorului de urgenţă, ajutorului pentru 
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încălzirea locuinței cu energie electrică; 45 anchete sociale pentru completarea 

dosarelor solicitanților de locuințe sociale, la solicitarea compartimentului de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești; 

���� Un număr de 17 familii au beneficiat de stimulentul educaţional (tichete 

sociale) în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participării 

în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile  defavorizate. 

���� Au fost întocmite 17 referate și 17 dispoziții pentru stabilirea dreptului la 

stimulentul educațional, precum și transmiterea dispoziției către titular; 

���� Transmiterea adreselor către grădinițe pentru situația prezenţei înregistrate 

în luna anterioară pentru copii beneficiari ai stimulentului; 

���� Întocmirea situației analitice a tichetelor pentru grădiniţă în vederea   

distribuirii beneficiarilor conform legii; 

���� Întocmirea situației centralizatoare privind beneficiarii stimulentului 

educațional  în vederea înaintării la AJPIS ;  

���� Întocmirea referatului de achiziționare a necesarului de tichete educaționale 

necesare pentru distribuire și înaintarea acestuia către Serviciul Financiar Contabilitate. 

���� Evidența tehnic-operativă informatizată a datelor privind familiile 

beneficiare de stimulentul educațional; 

���� Primirea unui număr de 133 de dosare noi privind acordarea tichetelor 

sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 

133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi defavorizaţi care 

beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale. Un număr de 309 copii au 

fost transmiși în liste către Instituția Prefectului pentru sprijin educaţional pe bază de 

tichete sociale pe suport electronic, în conformitate cu Ordonanța de Urgență 

nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea acestor categorii de elevi. 

���� În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 115/2020 privind unele 

măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază 

de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, au fost 

distribuite un număr de 142 tichete sociale. 
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���� Transmiterea către Instituția Prefectului a listei destinatarilor finali eligibili 

care nu au fost găsiți la domiciliu (carduri returnate în anexa 3c) și care solicită, din 

nou, primirea cardului emis, potrivit Ordonanței de Urgență nr.115/2020. 

���� Transmiterea către Instituția Prefectului, a listei destinatarilor finali eligibili 

care nu au primit bani pe card, potrivit Ordonanței de Urgență nr.115/2020. 

���� Transmiterea către Instituția Prefectului a Sintezei privind desfășurarea 

măsurilor auxiliare pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese 

calde. 

���� Ridicarea cardurilor electronice pentru mese calde de la Instituţia 

Prefectului, pentru destinatarii finali eligibili care nu au fost găsiţi la domiciliu (carduri 

returnate pe anexa 3b) şi care solicită, din nou, primirea cardului emis. 

���� Distribuirea cardurilor destinatarilor finali eligibili care nu au fost găsiți la 

domiciliu (carduri returnate în anexa 3c) şi care au solicitat, din nou, primirea cardului. 

���� Transmiterea către Instituţia Prefectului a listei destinatarilor finali eligibili 

care nu au fost gasiţi la domiciliu (carduri returnate în anexa 3c) şi care au solicitat, din 

nou, primirea acestora. 

���� Au fost distribuite 629 pachete cu produse alimentare și pachete de igienă 

pentru un număr de 364 persoane existente în listele inițiale la momentul distribuirii și 

265 persoane pe listele suplimentare reprezentând categoriile de beneficiari prevăzute 

de O.U.G nr.84/2020, pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării 

Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate –POAD . 

���� Evidența la zi a categoriilor de persoane cele mai defavorizate care 

beneficiază de ajutoare alimentare, în caz de deprivare alimentară constând în lipsa 

alimentelor de bază, şi/sau asistenţă materială de bază, în caz de precaritate materială 

constând în lipsa produselor de igienă, acordate în cadrul POAD, şi care au calitatea de 

destinatari finali. 

���� Întocmirea listelor  pentru distribuirea ajutoarelor alimentare. 

���� Transmiterea situaţiei centralizatoare privind cantitatea de ajutoare primită 

şi distribuită, numărul de beneficiari după finalizarea distribuţiei ajutoarelor alimentare 

către Instituția Prefectului. 
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���� Au fost distribuite 339 măşti de protecţie pentru familiile și persoanele 

defavorizate, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr.78/2020, pentru familiile şi 

persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la 

un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificările şi completările ulterioare; familiile beneficiare de alocaţie 

pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

���� Aplicarea prevederilor Hotărậrii Guvernului nr.1364/2006 pentru aprobarea 

drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge. 

���� Verificarea documentației care stă la baza decontării cheltuielilor de 

transport în comun pentru donatorii de sânge din localitate pentru care se asigură 

transportul în comun cu reducere 50% din preţul abonamentului pentru mijloacele de 

transport în comun aparţinând S.C. Publitrans 2000. 

���� Întocmirea referatelor pentru decontarea contravalorii facturii pentru  

abonamente la transportul urban de călători eliberate donatorilor de sânge. Referatele 

însoțite de documentația aferentă a fost transmisă serviciului financiar-contabilitate în 

vederea decontării. 

���� Verificarea documentației în vederea decontării transportului pentru 

donatorii de sânge atât din afara localității cât și pentru cei din Pitești. Întocmirea 

statelor de plată și transmiterea acestora serviciului financiar-contabilitate spre 

decontare. 

���� Au fost întocmite 255 adrese şi răspunsuri cu privire la activităţile specifice 

serviciului. 

 

Serviciul de Asistență Comunitară 

                Asigurarea protejării persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor vârstnice şi a 

celor lipsite de adăpost sau victime ale violenţei în familie, pentru prevenirea 

marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea şi în scopul creşterii calităţii 

vieţii. 

I. Cadrul general de desfăşurare a activităţii 
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• Asigurarea asistenţei medicale curente şi de recuperare a persoanelor cu 

dizabilităţi;  

• Asigurarea cazării, cazarmamentului şi condiţiilor igienico-sanitare pentru 

persoanele asistate; 

• Asigurarea activităţilor cultural-educative şi de socializare a beneficiarilor, 

toate activităţile desfăşurându-se în baza ,,Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Serviciului de Asistenţă Comunitară”, reglementat prin H.C.L nr. 200/2005. 

II. Obiectivele prevăzute pentru anul 2020 

• creşterea calităţii vieţii prin atribuţiile şi sarcinile ce îi revin şi decurg din 

asigurarea, coordonarea şi funcţionarea activităţii; 

• înfiinţarea a noi cluburi de pensionari în cartierele care nu dispun de astfel 

de cluburi; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de petrecere a timpului liber la cluburile de 

pensionari; 

• urmărirea cu consecvenţă în furnizarea de servicii sociale care să asigure 

calitatea şi confortul benefic, flexibilitate, precum şi evitarea discriminării privind rasa, 

sexul, religia şi vârsta persoanelor beneficiare. 

III. Politicile, programele şi proiectele iniţiate/continuate în 2020 

• informarea cetățenilor referitor la serviciile oferite în cadrul Centrului de 

zi de asistență și recuperare ,,Șanse pentru Toți”; 

• contactarea unităţilor medicale (Spitalul Judeţean, Centrul de Diagnostic, 

Dispensare Teritoriale), Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap 

pentru Adulţi Argeş, Primăria Municipiului Piteşti, în vederea depistării cazurilor care 

fac obiectul acestui program; 

• efectuarea anchetelor sociale pentru: persoanele care necesită tratament 

medical gratuit, persoanele care nu au un adăpost pe timp de noapte şi persoanele care 

participă la activităţile recreative din cadrul serviciului; 

• întocmirea rapoartelor statistice solicitate de instituţiile abilitate; 

• îndrumarea beneficiarilor către instituţiile abilitate în rezolvarea 

problemelor acestora cum ar fi: obţinerea unui certificat de încadrare în grad de 
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handicap, recuperare medicală specializată, internare într-un centru medical, pensionare, 

obţinerea actelor medicale, etc; 

• în contextul pandemiei de COVID-19, în perioada 19.03.2020-15.05.2020 

a fost decretată stare de urgență pe întreg teritoriul României. Astfel, a fost întreruptă 

activitatea cu caracter medical (kinetoterapie, fizioterapie, reflexoterapie, masaj 

terapeutic, consultații medicale) și activitățile de petrecere a timpului liber din cluburile 

de pensionari datorită condițiilor impuse în cadrul ordonanțelor militare emise; 

• totodată s-a luat decizia ca adăposturile de urgență pe timp de noapte să fie 

deschise permanent și beneficiarii acestora să rămână în izolare pentru a preveni o 

eventuală infectare/răspândire cu COVID-19; 

• cele două adăposturi existente (Centrul Social ,,Speranța,, având o 

capacitate de 12 locuri și Adăpostul de Urgență pe timp de noapte Nord cu o capacitate 

de 24 de locuri) funcționând la capacitate maximă și existând cereri din partea 

autorităților pentru suplimentarea locurilor pentru oamenii fără adăpost, s-a luat decizia 

deschiderii unui alt centru în cadrul căminului Liceului Dimitrie Dima din cartierul 

Războieni având o capacitate de 24 de locuri; 

• în decursul anului 2020, au fost desfăşurate următoarele activităţi 

principale în cadrul Serviciului de Asistenţă Comunitară: la centrul de recuperare 

,,Şanse pentru Toţi,, au beneficiat de serviciile centrului un număr de 178 pacienţi cu o 

medie de vârstă de 59 ani, 30 dintre ei provenind din mediul rural, iar restul de 148 din 

mediul urban; din totalul de 178 pacienți, 8 persoane au avut vârsta cuprinsă între 12 și 

18 ani; 

• s-au întocmit 178 fişe de luare în evidenţă şi de monitorizare a 

tratamentului; 

• s-au întocmit 178 acorduri de participare și 178 fişe medicale; 

• s-au efectuat 453 consilieri psihologice unui număr de 111 persoane; 

• s-au întocmit 146 chestionare de satisfacţie; 

• s-au efectuat un cumul de 178 anchete sociale; 
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• s-au efectuat 351 consultaţii medicale  (H.T.A. ; consultaţie stare generală; 

recomandări medicale) dintre care: consultații pentru cei din mediul urban și consultații 

pentru cei din mediul rural ; 

• la fizioterapie s-au efectuat un număr de 3.399 proceduri: 1.133 - 

diadinamic, 1.133 - interferenţial, 1.133 - trabert; şedinţa de fizioterapie durează în 

medie 30-35 min.; 

• la cabinetul de fizioterapie au beneficiat de tratament adecvat 

diagnosticului prescris în fişa de monitorizare, un număr de 162 pacienţi care au 

efectuat 1.133 şedinţe; 

• în cadrul cabinetului de fizioterapie s-a efectuat și procedura de ultrasunet, 

de aceasta beneficiind un număr de 105 persoane totalizând 771 ședințe; 

• s-au efectuat 858 şedinţe de reflexoterapie pe diagnosticul prescris de 

medic la un număr de 118 pacienţi; 

• la cabinetul de masaj s-au prezentat un număr de 112 persoane, care au 

efectuat fiecare câte un număr de maxim 10 şedinţe, totalizând un număr de 774 şedinţe; 

durata şedinţei este stabilită de specialist în funcţie de afecţiunea tratată şi de gravitatea 

bolii; în funcţie de afecţiunea tratată masajul aplicat este de tipul: decontracturant, 

tonifiant şi relaxant; 

• la sala de kinetoterapie au beneficiat de tratament 155 persoane cu o medie 

de vârstă de 53 ani;  

• în cazul pacienţilor cu hemipareze, şedinţa de kinetoterapie au durat 

aproximativ 1h şi 30 min. şi presupune un program de recuperare adaptat fiecărui 

pacient în parte. Acest program constă în mobilizări pasive, pasivo-active şi active ale 

membrelor şi segmentelor de trunchi afectate; 

• în cazul afecţiunilor reumatismale, şedinţa de kinetoterapie durează 

aproximativ 1h şi presupune doar mobilizări active executate la îndrumarea şi sub 

supravegherea kinetoterapeutului. Exerciţiile active sunt aceleaşi de mai sus cu 

menţiunea că numărul repetărilor în cazul unui exerciţiu este mai mare şi sunt mai 

complexe; 
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• în cazul pacienţilor protezaţi, kinetoterapia presupune iniţial mobilizări 

pasive, urmate de mobilizări active cu număr redus de repetări şi la amplitudinea 

permisă de articulaţia respectivă (şold, genunchi); 

• de-a lungul întregului an s-au înregistrat 1.126 şedinţe de kinetoterapie în 

cadrul cărora s-au executat 269 mobilizări pasive, 269 mobilizări pasivo-active, 269 

mobilizări activo-pasive, 1.126 mobilizări active libere, 1.126 mobilizări active cu 

rezistenţă-aparate şi 269 mobilizări active cu rezistenţă – kinetoterapeut; 

• în cadrul Serviciului de Asistenţă Comunitară funcţionează centrul social 

„Speranţa”, adăpost de urgență pe timpul nopţii şi adăpostul de urgenţă pe timp de 

noapte situat în cartierul Nord; 

• obiectivul principal al adăposturilor l-a constituit primirea pe timp de 

noapte a persoanelor lipsite de adăpost sau a persoanele care la o anumită vârstă, din 

diferite motive rămân fără domiciliu; 

• persoanele care s-au adresat centrului social „Speranţa” reprezintă o 

categorie de persoane cu probleme sociale deosebite (părinţi alcoolici, familii 

dezorganizate, persoane violentate domestic, familii cu situaţia economică precară, 

persoane care au rămas fără locuinţă), persoane de sex feminin provenite din centre de 

plasament cu vârste de peste 18 ani şi persoane instituţionalizate ce au revenit în 

comunitate dar care nu au reuşit să se integreze în societate;  

• în perioada ianuarie-decembrie 2020 în cadrul centrului social „Speranţa” 

s-au înregistrat 1.010 cazări. Capacitatea centrului este de 12 paturi; 

• la adăpostul de urgenţă pe timp de noapte din Nord destinat persoanelor de 

sex masculin au fost înregistrate un număr de 5.683 cazări, capacitatea adăpostului fiind 

de 24 de locuri; 

• la adăpostul provizoriu din cartierul Războieni au fost înregistrate în 

perioada aprilie – mai 2020 un număr de 85 cazări; 

• În cadrul serviciului mai funcţionează trei cluburi de pensionari: Clubul 

din Găvana III unde sunt înregistrate până în prezent un număr de 356 persoane; Clubul 

din Trivale unde sunt înregistrate până în prezent un număr de 243 persoane; Clubul din 

strada Maior Sontu P.T. 517 unde sunt înregistrate un număr de 35 persoane, cluburi 
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care răspund nevoilor sociale ale persoanelor vârstnice din Municipiul Piteşti, încercând 

să diversifice un număr cât mai mare de activităţi pe perioadă nelimitată de timp ; 

• în cadrul cluburilor, persoanele vârstnice îşi petrec timpul liber şi vor 

desfăşura activităţi culturale; 

• pe lângă activităţile de petrecere a timpului liber (jocuri de şah, table, 

remy, etc) beneficiază şi de consiliere psihologică, medicală, juridică şi socială. 

 

      Informații legate de procesul de achiziții publice aferent Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Pitești 

Nr. 

crt 
Obiectul contractului 

Suma 

(lei) 

Procedura de achiziţii 

publice 
Numele câştigătorului 

1 Servicii antivirus  4079,05 Achiziţie directă INDECO SOFT SRL 

2 Calculatoare 9979,01 Achiziţie directă PRIME SOLUTIONS SRL 

3 Filtre purificatoare aer creşe 28699,85 Achiziţie directă LIFE ART DISTRIBUTIE SRL 

4 
Aparate aer condiţionat cu 

inverter creşe 
10000 Achiziţie directă PROMO MONTINSTAL SRL 

5 Purificatoare aer creşe 9000 Achiziţie directă LIFE ART DISTRIBUTIE SRL 

6 Centrale termice creşe 80000 Achiziţie directă 
DELTA THERM INSTAL 2000 

SRL 

7 Echipamente IT 5181,59 Achiziţie directă PRIME SOLUTIONS SRL 

8 Imprimantă multifuncţională 1199,99 Achiziţie directă 
DANTE INTERNATIONAL 

SRL 

9 

Obiecte de inventar și produse de 

întreţinere şi funcţionare centre 

sociale, crese, sediu 

57858,25 Achiziţie directă DEDEMAN SRL 

10 Jaluzele verticale  4200 Achiziţie directă ROLLEXPERT NEW LINE SRL 

11 Perdele creşe 730 Achiziţie directă NIDAX SRL 

12 
Produse birotică și papetărie 

creșe 
37202,24 Achiziţie directă IMFORTECH PLUS SRL 

13 
Produse birotică și papetărie 

sediu și centre sociale 
23706,91 Achiziţie directă IMFORTECH PLUS SRL 

14 Mobilier creșe 12518,8 Achiziţie directă 
MOBSTYLE PROJECT 2005 

SRL 

15 Servicii pază, monitorizare și 99649,98 Achiziţie directă BIDEPA GRUP LOGISTICS 
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intervenție, transp.valori SRL 

16 Servicii analize medicale 3000 Achiziţie directă 
CENTRUL  DE  CERCETARE  

MEDICALA  DERZELIUS 

17 Servicii analize medicale 2925 Achiziţie directă 

SOCIETATE CIVILA 

PROFESIOANALA DE 

PSHILOGIE MACARIE 

NICOLETA SI TRASCA 

SIMONA 

18 Servicii consultanță 4105,5 Achiziţie directă DACRIS MANAGEMENT SRL 

19 
Servicii colectare, transport și 

eliminare deșeuri medicale 
16586,22 Achiziţie directă FINANCIAR URBAN SRL 

20 
Servicii de prevenire şi protecţie 

în domeniul SSM şi PSI 
11817,5 Achiziţie directă NISAR SRL 

21 Servicii asistenţă tehnică 55632,5 

Acord cadru (2018) - 

Negociere fără 

publicarea unui anunţ 

de participare 

INDECO SOFT SRL 

22 Servicii medicale 14519 Achiziţie directă SOLOMED PLUS SRL 

23 Servicii purificare apă 24157 Achiziţie directă LA FÂNTÂNA SRL 

24 
Hrană beneficiari adăpost de 

noapte 
24192 Achiziţie directă CLUB HUSH SRL 

25 
Hrană beneficiari adăpost de 

noapte 
10500 Achiziţie directă TOMAS EVELIN SRL 

26 Formulare tipizate 4695 Achiziţie directă NISAR CONSULTING SRL 

27 Bonuri carburant  13535,81 Achiziţie directă 
OMV PETROM MARKETING 

SRL 

28 
Servicii instruire asistenți 

personali 
42000 Achiziţie directă 

PROFI JOBS CONSULTING 

SRL 

29 
Servicii televiziune, internet, 

telefonie centre sociale şi creşe 
6188,37 Achiziţie directă RCS & RDS SA 

30 
Service sisteme de securitate 

centre sociale, creşe, sediu 
25353 Achiziţie directă REC SECURITY SRL 

31 
Servicii reparare, verificare și 

întreținere aparatură medicală 
3808 Achiziţie directă 

REEP APARATURĂ 

MEDICALĂ 

32 

Servicii de auditare şi evaluare în 

vederea certificării sistemului de 

management - audit de 

supraveghere 

6997,2 Achiziţie directă SRAC CERT SRL 
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33 
Servicii telefonie, internet sediu, 

creșe 
103969,68 Achiziţie directă VODAFONE ROMÂNIA SA 

34 Servicii legislative 3451,08 Achiziţie directă WOLTERS KLUWER SRL 

35 Servicii publicare anunţuri  1944 Achiziţie directă ARGEȘUL LIBER, M.O. 

36 Timbre postale, servicii AR 24577 Achiziţie directă POSTA ROMANA SA 

37 Produse din carne creşe 8405,39 Achiziţie directă 
MACELARIA LA MOSU SHOP 

&GRILL 

38 Diverse produse creşe 13710,39 Achiziţie directă ROCADA OFFICE GRUP 

39 

Legume, fructe, produse din 

carne, lactate şi alte alimente 

creşe 

751655,63 Procedură simplificată 
OLYMEL FLAMINGO FOOD 

SRL 

40 Produse panificaţie creşe 27746,25 Procedură simplificată VEL PITAR SRL 

41 

Echipamente protectie centre 

sociale, creşe, cabinete medicale 

şcolare 

15615,57 Achiziţie directă 
TOP OFFICE 

INTERNATIONAL SRL 

42 
Echipamente protectie centre 

sociale 
9960,06 Achiziţie directă ROMIMPEX SRL 

43 Servicii echipamente IT 7140 Achiziţie directă 
PROFESSIONAL SERVICES 

SOLUTIONS SRL 

44 Sistem de securitate 7021 Achiziţie directă 

TOTAL 

ELECTROCONSTRUCT VG 

SRL 

45 Reparaţii creşe 4973,42 Achiziţie directă 
CRISTESCU CONSTRUCT 

CDL SRL 

46 Reparaţii creşe 61721,18 Achiziţie directă 
DELTA THERM INSTAL 2000 

SRL 

47 Reparaţii creşe 15730,3 Achiziţie directă 
KARILSA DEI 

CONSTRUCTION SRL 

48 Reparaţii creşe 3951,34 Achiziţie directă 
DAVID GENERAL GLOBAL 

SRL 

49 Reparaţii creşe 1782,18 Achiziţie directă 
NEGREANU CONSTANCON 

SRL 

50 Reparaţii centre sociale 15421,21 Achiziţie directă PRO DALCO 2003 SRL 

51 
Materiale sanitare cabinete 

medicale şcolare 
3122,92 Achiziţie directă SMART DISTRIBUTION SRL 

52 
Materiale sanitare centre sociale, 

cabinete medicale şcolare 
4867,47 Achiziţie directă 

BIOFARM DISTRIBUTION 

SRL 
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53 
Materiale sanitare creşe, cabinete 

medicale şcolare, sediu 
14603,63 Achiziţie directă DENTOTAL PROTECT SRL 

54 

Măşti chirurgicale şi mănuşi de 

unică folosinţă creşe, cabinete 

medicale şcolare, sediu 

34786,80 Achiziţie directă SANROTEX TRADING SRL 

55 

Măşti şi mănuşi de unică 

folosinţă creşe, cabinete 

medicale şcolare, sediu 

8255,12 Achiziţie directă DNS BIROTICA SRL 

56 
Măşti chirurgicale creşe, cabinete 

medicale şcolare, sediu 
2387 Achiziţie directă ROVAL MED SRL 

57 
Materiale sanitare cabinete 

medicale şcolare 
1536,12 Achiziţie directă MEDPLAZA HELTH SRL 

58 Măşti textile 6664 Achiziţie directă 
DESIGN FASHION BY 

MADELA SRL 

59 
Produse de curaţenie centre 

sociale si sediu 
28185,77 Achiziţie directă IMFORTECH SRL 

60 Produse de curaţenie creşe 109238,27 Achiziţie directă 
METRO Cash & Carry Romania 

SRL 

61 

Dezinfectanti centre sociale, 

creşe, cabinete medicale şcolare, 

sediu 

28879,31 Achiziţie directă G&M 2000 SRL 

62 

Dezinfectanti centre sociale, 

creşe, cabinete medicale şcolare, 

sediu  

7326 Achiziţie directă DANCRISOR IMPEX SRL 

63 Dezinfectanți sediu 852,2 Achiziţie directă FARMACIA MIRUNA SRL 

64 Dezinfectanți centre sociale 9520 Achiziţie directă ROMLAB SRL 

65 Servicii verificări PRAM 4544 Achiziţie directă 
GEN CONCRET CONSTRUCT 

SRL 

66 
Servicii dezinfectie centre 

sociale, creşe, sediu 
12336,38 Achiziţie directă HIGIENA DEPTOX SRL 

67 Servicii dezinfectie creşe 3354,28 Achiziţie directă ALBNA CLEAN SRL 

68 Servicii dezinfectie creşe 15165,15 Achiziţie directă 
ALEXDAV SMART WASH 

SRL 

69 
Medicamente centre sociale, 

creşe, cabinete medicale şcolare 
25523,65 Achiziţie directă FARMACIA MIRUNA SRL 

70 Medicamente centre sociale 1038,26 Achiziţie directă FARMACIA  DONA 

71 Lenjerii de pat centre sociale 2963,1 Achiziţie directă ANTO CONFORT TEX SRL 

72 
Dozatoare dezinfectanţi centre 

sociale, creşe, sediu 
2395,62 Achiziţie directă ARLI CO SRL 
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73 Asigurări auto 2752,46 Achiziţie directă 

GOTHAER ASIGURARI 

REASIGURARI SA / 

OMNIASIG 

74 Revizii si reparaţii auto 6649,41 Achiziţie directă DAPEROM  AUTO 

75 Uniforme crese 28010 Achiziţie directă TAG GRUP SRL 

76 Reparaţii instalaţii electrice 15221,03 Achiziţie directă PIRO-SP SRL 

77 Scăunele copii creşe 3220 Achiziţie directă POP METAL CSM SRL 

78 Servicii verificare stingatoare 8716,75 Achiziţie directă STING DD INGNIFUG SRL 

79 Servicii service lifturi creşe 5600 Achiziţie directă 
SERVICE LIFT OPERATIV  

SRL 

80 Servicii curaţătorie covoare creşe 3421,25 Achiziţie directă 
GENERAL CLEANING 2005 

SRL 

81 Balanţe electronice 1397,06 Achiziţie directă EXCEL COMP  SRL 

82 
Servicii metrologie balanţe 

electronice 
2478,47 Achiziţie directă REGIO METRO CERT 

83 Servicii întreţinere creşe 6976 Achiziţie directă INEVO SRL 

84 Cursuri igienă creşe 2520 Achiziţie directă 
PROFESIONAL NEW 

CONSULT SRL 

 

 

- număr procese de achiziţii publice: 0 

- achiziţii publice realizate prin SEAP din totalul achiziţiilor desfăşurate: 95 

% 

- 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 2020, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti a 

fost implicată în calitate de pârâtă într-un număr de 23 litigii, din care 2 litigii pierdute, 

8 litigii câștigate, celelalte 13 fiind în curs de judecată. 

Nr. 

crt. 

Nr. dosar Părți Obiect Soluția 
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1. 11363/280/2016 R=D.G.A.S.P.C  Argeș 

P1=Anton Cristina 

P2= Autoritatea Tutelară  

Pitești 

P3=Consiliul Local al 

Municipiului Pitești 

Înlocuire tutore existent  și 

numirea ca tutore a 

Consiliului Local Pitești 

Decizia civilă nr. 

18/10.02.2020 a Curții de 

Apel Pitești. Admite apelurile, 

schimbă în parte sentința, în 

sensul că respinge acțiunea. 

Definitivă. 

2. 11364/280/2016 R=D.G.A.S.P.C  Argeș 

P1=Anton Cristina 

P2= Autoritatea Tutelară  

Pitești 

P3=Consiliul Local al 

Municipiului Pitești 

Înlocuire tutore existent  și 

numirea ca tutore a 

Consiliului Local Pitești 

Decizia civilă nr. 

43/06.03.2020 a Curții de 

Apel Pitești. Admite apelul, 

schimbă sentința civilă 

4412/27.06.2019, respinge 

cererea ca neîntemeiată. 

Definitivă. 

3. 5356/109/2018 R=Sindicatul SANITAS 

Argeș 

P1= Direcţia de Asistenţă 

Socială a Municipiului 

Pitești  

P2=U.A.T Municipiul Pitești 

P3=Consiliul Local Pitești 

Anulare Decizie 

nr.500/2018, referitor 

acordare spor de 12%, 

pentru condiții deosebite 

pentru personalul medico-

sanitar  

Decizia civilă nr.191/ 

15.01.2020 a Curții de Apel 

Pitești. Respinge apelul 

declarat de către Sindicatul 

Sanitas Argeș. Definitivă. 

4. 5772/280/2020 R=D.G.A.S.P.C  Argeș 

P1=Cîrstea Bogdan Iulian 

P2= Autoritatea Tutelară  

Pitești 

P3=Consiliul Local al 

Municipiului Pitești 

Punere sub interdicție și 

numire tutore 

În curs de judecată. 

5. 14257/280/2015 R=D.G.A.S.P.C  Argeș 

P1= Complexul de tip 

familial Valea Mare 

P2=Radu Violeta Elena 

Punere sub interdicție și 

numire tutore 

Sentința civilă 5206/ 

09.10.2020. Admite excepția 

lipsei calității procesuale 

pasive a DAS. Admite cererea 

D.G.A.S.P.C  Argeș. Numește 

tutore Consiliul Local al 

Orașului Ștefănești. 

6. 9374/280/2019/a1 R= Direcţia de Asistenţă 

Socială a Municipiului 

Pitești  

Cerere reexaminare amendă 

(300 lei) 

Încheiere/29.05.2020. - 

Judecătoria Pitești 

Admite cererea de 

reexaminare.Revine asupra 

sancțiunii și exonerează 

petentul de obligația de plată. 

7. 5773/280/2020 R=D.G.A.S.P.C  Argeș 

P1=Briceag Ioana Raluca 

Punere sub interdicție și 

numire tutore 

În curs de judecată. 
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P2= Autoritatea Tutelară  

Pitești 

P3=Consiliul Local al 

Municipiului Pitești 

8. 12330/280/2018 R=D.G.A.S.P.C  Argeș 

P1=Seu Mariana Mihaela 

P2=Direcția de Asistență 

Socială a Municipiului 

Pitești –Autoritatea Tutelară 

Punere sub interdicție și 

numire tutore 

În curs de judecată. 

9. 5771/280/2020 R=D.G.A.S.P.C  Argeș 

P1=Fragu Ștefănel Marian 

P2= Autoritatea Tutelară  

Pitești 

P3=Consiliul Local al 

Municipiului Pitești 

Punere sub interdicție și 

numire tutore 

În curs de judecată. 

10. 5776/280/2020 R=D.G.A.S.P.C  Argeș 

P1=Andreescu Octavian Ion 

P2= Autoritatea Tutelară  

Pitești 

P3=Consiliul Local al 

Municipiului Pitești 

Punere sub interdicție și 

numire tutore 

În curs de judecată. 

11. 5730/280/2020 R=D.G.A.S.P.C  Argeș 

P1=Diacu Bogdan 

P2= Autoritatea Tutelară  

Pitești 

P3=Consiliul Local al 

Municipiului Pitești 

Punere sub interdicție și 

numire tutore 

În curs de judecată. 

12. 2325/109/2020 R=Uģak Mariana 

P1=UAT- Municipiul Pitești 

P2= Direcția de Asistență 

Socială a Municipiului 

Pitești 

Pretenții (indemnizația de 

handicap) 

În curs de judecată. 

13. 18464/280/2015/a1 R=D.G.A.S.P.C  Argeș 

P1=Anton Cristina 

P2= Autoritatea Tutelară  

Pitești 

P3=Consiliul Local al 

Municipiului Pitești 

Înlocuire tutore existent  și 

numirea ca tutore a 

Consiliului Local Pitești 

Sentința civilă 

6359/19.11.2020. Admite 

excepția perimării. 
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14. 3844/280/2019 R=D.G.A.S.P.C  Argeș 

P1=Budrea Elena 

P2= Autoritatea Tutelară  

Pitești 

P3=Consiliul Local al 

Municipiului Pitești 

Cerere de punere sub 

interdicție  și numirea ca 

tutore a Consiliului Local 

Pitești 

În curs de judecată. 

15. 4217/280/2019 R=D.G.A.S.P.C  Argeș 

P1=Caran Vasilica Monica 

P2= Autoritatea Tutelară  

Pitești 

P3=Consiliul Local al 

Municipiului Pitești 

Cerere de punere sub 

interdicție  și numirea ca 

tutore a Consiliului Local 

Pitești 

În curs de judecată. 

16. 1743/109/2019 R=Sindicatul SANITAS 

Argeș 

P1=D.A.S.Mun.Pitești 

 

Plata diferențe bănesti 

aferente indemnizației 

concediu de odihnă pentru 

personal – S.A.M  

În curs de judecată. 

17. 2898/109/2019 R=Sindicatul SANITAS 

Argeș 

P1=D.A.S.Mun.Pitești 

P2=Consiliul Local al 

Municipiului Pitești 

P3=Municipiul Pitești 

Plata salariului de bază și 

plata spor de 15% pentru 

salariații S.A.C. 

În curs de judecată. 

18. 2740/109/2019 R=Sindicatul SANITAS 

Argeș 

P1=D.A.S.Mun.Pitești 

 

Plata sporului de 15% pentru 

condiții deosebite, pentru 

salariații S.A.C. 

Decizia civilă nr.459/ 

19.03.2020 a Curții de Apel 

Pitești. Respinge apelul 

declarat de către Sindicatul 

Sanitas Argeș ca nefondat. 

Definitivă. 

19. 4221/280/2019 R=D.G.A.S.P.C  Argeș 

P1=Văcaru Valentin Florin 

P2= Autoritatea Tutelară  

Pitești 

P3=Consiliul Local al 

Municipiului Pitești 

Cerere de punere sub 

interdicție și numirea ca 

tutore a Consiliului Local 

Pitești 

În curs de judecată. 

20. 3544/280/2019 R=D.G.A.S.P.C  Argeș P1= 

Direcţia de Asistenţă Socială 

a Municipiului Pitești  

P2=Consiliul Local al 

Municipiului Pitești 

Cerere de punere sub 

interdicție și numirea ca 

tutore a Consiliului Local 

Pitești 

Decizia civilă nr.2953/ 

10.11.2020 a Curții de Apel 

Pitești. Respinge apelulurile ca 

nefondate. Definitivă. 

21. 4219/280/2019 R=D.G.A.S.P.C  Argeș  

P1=Constantin Mirela 

Cerere de punere sub 

interdicție și numirea ca 

Decizia civilă nr.1051/ 

03.07.2020 a Curții de Apel 
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P1= Autoritatea Tutelară din 

subordinea Primăriei Pitești  

P2=Consiliul Local al 

Municipiului Pitești 

tutore a Consiliului Local 

Pitești 

Pitești. Respinge apelul. 

Definitivă. 

22. 15914/280/2019 R=Braniște Bogdan 

Constantin 

P= Direcţia de Asistenţă 

Socială a Municipiului 

Pitești 

Pretenții (indemnizația de 

handicap) 

Sentința civilă 7011/ 

17.12.2020 a Tribunalului 

Municipiului București – 

respinge acțiunea 

23. 731/280/2020 R=D.G.A.S.P.C  Argeș  

P1=Bădulescu Andrei 

Valentin 

P1= Autoritatea Tutelară din 

subordinea Primăriei Pitești  

P2=Consiliul Local al 

Municipiului Pitești 

Punere sub interdicție și 

numire tutore 

În curs de judecată. 

 

Organigrama: 
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FUNCȚIA/NUMĂR DE POSTURI OCUPATE VACANTE TOTAL 

Nr. total de funcții publice de conducere 6 1 7 

Nr. total de funcții publice de execuție 38 10 48 

Nr. total de funcții contractuale de conducere 2 12 14 

Nr. total de funcții contractuale de execuție 244 63 307 

Nr. total de posturi din cadrul instituției/ autorității 

publice 
290 86 376 

 

 

FUNCȚIA/NUMĂR DE POSTURI OCUPATE APROBATE 

Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav 223 242 

 

 

 

Informații privind managementul resurselor umane: 

1. Informații privind fluctuația de personal: 
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2. Concursuri organizate în anul 2020: 

Nr. 

crt. 

Data 

concursului 

Funcțiile pentru care s-a organizat 

concursul 

Funcțiile ocupate în urma 

derulării concursului 

1. 24.02.2020 - examen de promovare în grad 

profesional pentru funcționarii publici 

din cadrul Direcției de Asistență Socială 

a Municipiului Pitești; 

- 1 funcție publică de execuție 

de consilier achiziții publice, 

clasa I, grad profesional 

superior din cadrul 

Serviciului Financiar - 

Contabilitate, Achiziții 

Publice, Informatică, 

Administrativ. 

2. 17.03.2020 - 1 post contractual vacant de asistent 

medical (PL) din cadrul Serviciului de 

Asistență Medicală - Compartimentul 

Asistență Medicală Școlară 

-  1 post de asistent medical 

(PL). 

 

3. 31.08.2020 - examen de promovare în grad 

profesional pentru funcționarii publici 

din cadrul Direcției de Asistență Socială 

Municipiului Pitești; 

- 1 funcție publică de execuție 

de inspector, clasa I, grad 

profesional superior din 

cadrul Serviciului Financiar- 

Contabilitate, Achiziții 

Publice, Informatică, 

Administrativ; 

- 1 funcție publică de execuție 

de consilier juridic, clasa I, 

grad profesional principal din 

cadrul Serviciului Personal 

Juridic, Securitatea Muncii; 

- 1 funcție publică de execuție 

vacantă de inspector, clasa I, 

grad profesional principal din 

cadrul Serviciului Beneficii 

Sociale și Politici Familiale. 

4. 12.11.2020 - examen de promovare în grade sau 

trepte profesionale pentru personalul 

-2 funcții contractuale de 

asistent medical principal 
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contractual din cadrul Direcției de 

Asistență Socială a Municipiului Pitești 

(PL) din cadrul Serviciului de 

Asistență Medicală- 

Compartimentul Asistență 

Medicală Școlară. 

5. 18.11.2020 - 3 posturi contractuale vacante de 

îngrijitoare din cadrul Centrului de 

Îngrijire și Educație Timpurie Creșe 

Pitești; 

- 1 post contractual vacant de 

administrator I din cadrul Centrului de 

Îngrijire și Educație Timpurie Creșe 

Pitești. 

- 3 posturi de îngrijitoare; 

- 1 post de administrator I. 

6. 19.11.2020 - 1 post contractual vacant de medic 

dentist primar din cadrul 

Compartimentului Asistență Medicală 

Școlară; 

- 1 post contractual vacant de medic 

dentist specialist din cadrul 

Compartimentului Asistență Medicală 

Școlară; 

- 2 posturi contractuale vacante de 

medic dentist din cadrul 

Compartimentului Asistență Medicală 

Școlară. 

_ 

7. 23.11.2020 - 2 posturi contractuale vacante de 

educator puericultor debutant (SSD) din 

cadrul Centrului de Îngrijire și Educație 

Timpurie Creșe Pitești; 

- 2 posturi de educator 

puericultor debutant (SSD). 

8. 02.12.2020 - 3 posturi temporar vacante de 

îngrijitoare din cadrul Centrului de 

Îngrijire și Educație Timpurie Creșe 

Pitești; 

- 1 post temporar vacant de 

administrator I din cadrul Centrului de 

- 3 posturi temporar vacante 

de îngrijitoare; 

- 1 post temporar vacant de 

administrator I. 
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Îngrijire și Educație Timpurie Creșe 

Pitești; 

9. 09.12.2020 - 2 posturi temporar vacante de educator 

puericultor debutant (SSD) din cadrul 

Centrului de Îngrijire și Educație 

Timpurie Creșe Pitești.  

- 2 posturi temporar vacante 

de educator puericultor 

debutant (SSD). 

10. 17.12.2020 - 1 funcție publică de execuție vacantă 

de consilier juridic, clasa I, grad 

profesional superior din cadrul 

Serviciului Personal, Juridic, 

Securitatea Muncii; 

- 1 funcție publică de execuție vacantă 

de inspector, clasa I, grad profesional 

principal din cadrul Serviciului 

Financiar- Contabilitate; 

- 1 funcție publică de execuție vacantă 

de inspector, clasa I, grad profesional 

debutant din cadrul Serviciului Protecția 

Copilului și Autoritate Tutelară; 

- 1 funcție publică de execuție vacantă 

de inspector, clasa I, grad profesional 

debutant din cadrul Biroului Achiziții 

Publice, Informatică, Administrativ. 

- 1 funcție publică de execuție 

vacantă de inspector, clasa I, 

grad profesional principal din 

cadrul Serviciului Financiar- 

Contabilitate; 

- 1 funcție publică de execuție 

vacantă de inspector, clasa I, 

grad profesional debutant din 

cadrul Serviciului Protecția 

Copilului și Autoritate 

Tutelară. 

 

               Informații despre atragerea de resurse din comunitate 

 

              Parteneriate cu alte instituții publice: 

� Acord de colaborare nr.14738/21.09.2020 între Asociația Handicapaților 

Neuromotor-Argeș și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești; 

� Protocol de colaborare nr. 4710/05.03.2020 între Asociația 5S (Suflet, 

Speranță, Solidaritate, Siguranță și Sprijin) și Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Pitești; 
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� Protocol de colaborare nr.389/11.01.2018 între Parohia Sfânta Vineri și 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești; 

� Protocol de cooperare nr.17672/08.11.2018 între Asociația Sfântul Dimitrie 

Bascov și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești; 

� Protocol de colaborare nr.2130/06.02.2019 între D.G.A.S.P.C. Argeș și 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești;     

� Parteneriat nr.16719/26.09.2019 între Salvați Copiii Filiala Argeș și 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Pitești. 
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Anexa nr.4 

 

DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR 

A MUNICIPIULUI PITEȘTI  

 

 

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 noastre. 

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 instituției a importanţei satisfacerii cerinţelor 

clienţilor (cetăţeni, comunitate locală şi alte părţi interesate), precum şi a cerinţelor 

legale şi de reglementare aplicabile; 

• îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii ca metodă de 

apropiere de cetăţeni, 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. 
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Strategia direcției este crearea condiţiilor organizatorice, asigurarea unui grad 

înalt de profesionalism al angajaţilor, buna gestionare a resurselor şi 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, str.Victoriei nr.42, județul Argeș, telefon/fax 0348430468, e-mail: 

office@e-ep.ro, dep_pitesti@ag.e-adm.ro, sediu în care își desfășoară activitatea 

Serviciul Evidența Persoanelor și Compartimentul Economic-Administrativ, Achiziții 

Publice și Logistică. Serviciul Stare Civilă are sediul în municipiul Pitești, b-dul I.C. 

Brătianu nr.39, județul Argeș, telefon 0348430804, fax 0348430805, e-mail 

stare.civila@e_ep.ro. 

 

TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ 

BUGETUL INSTITUȚIEI 
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În anul 2020 bugetul de venituri și cheltuieli al DIRECȚIEI PENTRU 

EVIDENŢA PERSOANELOR  a fost de 2.786.000 lei. 

Finanțarea instituției s-a realizat din subvenții și venituri proprii. 

Subvențiile au fost asigurate prin finanțare de la bugetul local al  Municipiului 

Pitești. 

Pe surse de venit, pentru anul 2020, situația se prezintă astfel: 

Denumire indicator Planificat Realizat % 

Venituri totale, din 

care: 

2.786.000 2.647.082 95,015% 

Subvenții 2.387.000 2.215,341 92,80% 

Venituri proprii 399.000 431.741 108,20% 

 

   Notă : La sfârșit de an, s-a restituit în contul de venituri al Primăriei Municipiului Pitești, cu ordine 

de plată, suma de 29.680,72 lei, reprezentând venituri proprii încasate și neutilizate. 

 

 

Utilizarea fondurilor prevăzute în bugetul alocat instituției în anul 2020 s-a 

realizat potrivit destinațiilor stabilite în bugetul aprobat. 

În anul 2020, în bugetul instituției s-au prevăzut cheltuieli totale în sumă de 

2.786.060 lei, diferența de 3060 lei între veniturile și cheltuielile aprobate reprezentând 

excedentul anilor precedenți. 

Cheltuielile au fost realizate față de planificat, după cum urmează: 

Sinteză cheltuieli aprobate: 

Capitol: 54 Subcapitol :10  Paragraf:10 

Denumire indicator Planificat Realizat % 

Cheltuieli totale, din care: 2.786.060 2.627.401 94,30% 

Titlu I Cheltuieli de personal 2.310.000 2.182.295 94,47% 

Titlu II Bunuri și servicii 362.060 334.922 92,50% 

Titlu XIII Active nefinanciare 117.000 110.184 94,17% 

 

INFORMAȚII LEGATE DE PROCESUL DE ACHIZIȚII PUBLICE 

 

LISTA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2020 
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Nr. 

crt. 

OBIECTUL 

CONTRACTULUI 

SUMA 

CONTRACTULUI 

(inclusiv TVA) 

Procedură 

achiziție 

Numele 

câștigătorului 

1 Servicii de închiriere și 

asistență tehnică programe 

contabilitate 

 

350 lei/lună + T.V.A. Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. INDECO SOFT 

S.R.L.  

2 Servicii de întreținere și 

intervenție pentru 

sistemele de alarmă 

antiefracție și detecție a 

incendiului 

250 lei/lună + T.V.A. Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. DOBERMAN 

SECURITY 

SERVICE S.R.L. 

3 Servicii de asigurare a 

pazei 

102 lei/zi + T.V.A. Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. JUD PAZA ȘI 

ORDINE AG. 

S.R.L. 

4 Servicii de supraveghere 

tehnică de la distanță a 

sistemului de alarmare la 

efracție 

168,07 lei/lună + 

T.V.A. 

Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. MAGIC SAFE 

MONITORING 

S.R.L. 

5 Servicii de întreținere 

platformă pentru persoane 

cu dizabilități 

150 lei/lună + T.V.A. Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. TRIVALE 

IMPEX LIFT 

S.R.L. 

6 Servicii de mentenanță și 

asistență tehnică pentru 

sistemul informatic 

EMSYS 

 

633 lei/lună + T.V.A. Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. PRODINF 

SOFTWARE S.R.L. 

7 Servicii de comunicații 

electronice (televiziune prin 

cablu, acces internet, 

telefonie fixă) 

21,85 lei/lună + 

T.V.A., 

76,45 lei/lună + 

T.V.A., 

52,55 lei/lună + 

T.V.A.,  

19,11 lei/lună + 

Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. RCS&RDS 

S.A. 
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T.V.A., 

19,11 lei/lună + 

T.V.A. 

8 Servicii de comunicații 

electronice (comunicații de 

date IP naționale) 

468,31 lei/lună + 

T.V.A.,  

563,88 lei/lună + 

T.V.A. 

Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. RCS&RDS 

S.A. 

9 Servicii de evaluare a 

riscului la securitate fizică 

2460 lei fără T.V.A. Achiziție 

directă prin 

SEAP 

P.F.A. MAZILU N. 

NICOLAE 

10 Servicii 

furnizare gaze naturale 

Conform 

tarif/factură 

Achiziție 

directă 

S.C. ENGIE 

România S.A. 

11 Servicii furnizare program 

legislativ 

128,36lei/lună + 

T.V.A. 

Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. INDACO 

SYSTEMS S.R.L. 

12 Servicii de cumpărare 

1000 măști de protecție 

2200 lei, T.V.A. 

inclus 

Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. ALEXANDER 

PHONE SERVICE 

S.R.L. 

13 Servicii de găzduire a 

website-ului 

65 lei/lună + T.V.A. Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. ABC SMART 

CONNECT 

SECURITY S.R.L. 

14 Servicii de furnizare 

energie electrică 

Conform 

tarif/factură 

Achiziție 

directă 

S.C. 

CEZ Vânzare S.A. 

15 Servicii alimentare cu apă 

și de canalizare 

Conform 

tarif/factură 

Achiziție 

directă 

S.C. APĂ CANAL 

2000 S.A. 

16 Servicii în domeniul 

securității și sănătății în 

muncă, precum și în 

domeniul prevenirii și 

stingerii incendiilor 

700 lei/ lună + 

T.V.A. 

Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. GLOBAL 

CONSULTYNG 

S.R.L. 

17 Servicii de supraveghere 

tehnică de la distanță a 

sistemului de alarmare la 

efracție 

300 lei/lună + T.V.A. Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. MAGIC SAFE 

MONITORING  

S.R.L. 
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18 Servicii de auditare și 

evaluare în vederea 

recertificării sistemului de 

management al calității 

3600 lei + T.V.A. 

pentru audit de 

recertificare, 

2100 lei/an + T.V.A. 

pentru audit de 

supraveghere 

Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. SRAC CERT 

S.R.L. 

19 Servicii de voce mobilă 1695lei/lună + T.V.A. Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. VODAFONE 

ROMÂNIA S.A. 

20  Confecționarea și  montarea  

următoarele lucrări: 

a),,Asamblu Copertina”-

Lucrări de structuri 

metalice”-Copertina 

metalică cu acoperiș din 

policarbonat 

56974,79 lei + T.V.A. Achiziție 

directă prin 

SEAP 

S.C. TIC TON 

IMPEX S.R.L. 

 

În anul 2020 au fost efectuate un număr de 224 procese de achiziții publice în 

valoare totală de 387.253,54 lei, dintre care 210 au fost procese de achiziții realizate 

prin SEAP, în valoare de 383.009,25 lei. 

Celelalte procese de achiziții publice, în număr de 14 au fost în valoare de 

4.244,29 lei. Procentul de achiziții publice realizate prin SEAP este de 98,91%. 

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 = 08, având ca obiect modificare acte de stare 

civilă, anulare act de stare civilă, stabilire paternitate, tăgadă paternitate, recunoașterea 

înscrisurilor și hotărârilor străine, completare act deces, modificare date de stare civilă. 

- Număr litigii care au fost pierdute = 01, având ca obiect anulare act de stare 

civilă, fără cheltuieli de judecată, 

- Număr litigii care au fost câștigate = 03, 

diferența de 04 litigii sunt în curs de judecată, pe rolul Tribunalului Argeș 
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ORGANIGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAȚII DESPRE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 

NUMĂR DE POSTURI  Ocupate Vacante Total 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 3 0 3 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 24 8 32 

NR.FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0 0 0 

NR. FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 5 0 5 

NR.TOTAL DE POSTURI DIN INSTITUȚIE 32 8 40 

NR. TOTAL DE POSTURI O.U.G. NR.63/2010 32 8 40 
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                      Numele Persoanelor Cu Funcții De Conducere: 

1.Trandafirescu Daniela-Maria - Director Executiv 

2.Buru Mioara - Șef Serviciu Evidența Persoanelor 

3.Zamfirache-Nanu Mirela-Georgeta - Șef Serviciu Stare Civilă 

Instituția are în componență 3 departamente, după cum urmează: 

1. Serviciul Evidența Persoanelor cu sediul în municipiul Pitești, str. Victoriei 

nr.42, județul Argeș, telefon/fax:0348.430.468, e-mail: office@e-ep.ro, 

dep_pitesti@ag.e-adm.ro; 

2. Serviciul Stare Civilă cu sediul în municipiul Pitești, b-dul I.C. Brătianu 

nr.39, județul Argeș, telefon:0348.430.804, fax:0348.430.805, e-mail: 

stare.civila@e_ep.ro; 

3. Compartimentul Economic-Administrativ, Achiziții Publice și Logistică cu 

sediul în municipiul Pitești, str. Victoriei nr.42, județul Argeș, telefon/fax 0348.430.468, 

e-mail: office@e-ep.ro, dep_pitesti@ag.e-adm.ro. 

                                                           

                   INFORMAȚII DESPRE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

În cursul anului 2020 nu s-au organizat concursuri de recrutare. 

Începând cu data de 14.09.2020 a fost transferat un funcționar public de 

execuție în cadrul Serviciului Evidența Persoanelor de la Primăria Orașului Scornicești-

S.P.C.L.E.P. Scornicești. 

În data de 17.01.2020 a fost organizat concurs pentru promovarea în grad 

profesional a funcționarilor publici. Drept urmare, un consilier, grad profesional 

principal din cadrul Compartimentului Economic-Administrativ, Achiziții Publice și 

Logistică a promovat în funcția de consilier, grad profesional superior, începând cu data 

de 01.02.2020. 

În data de 27.07.2020 a fost organizat concurs pentru promovarea în grad 

profesional a funcționarilor publici. Drept urmare, un consilier, grad profesional 

principal din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor a promovat în funcția de consilier, 

grad profesional superior, începând cu data de 01.08.2020. 
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În data de 15.12.2020, un funcționar public debutant din cadrul Serviciului 

Evidența Persoanelor a încheiat perioada de stagiu și în urma obținerii calificativului 

corespunzător a fost numit în funcția publică definitivă de consilier, grad profesional 

asistent. 

Venitul mediu lunar, inclusiv sporurile și indemnizația de hrană, a fost de 

5860 lei brut.  

 

                SERVICIUL  DE  EVIDENŢĂ  A PERSOANELOR 

     Activitatea de evidenţă a persoanelor s-a desfăşurat în conformitate cu O.U.G. 

nr.97/2005, Legea nr.290/24.10.2005, H.G. nr.1375/04.10.2006, H.G. nr.839/ 

28.06.2006, H.G. nr.111/1997, alte acte normative ce reglementează activitatea de 

evidenţă a persoanelor. 

     În perioada care face obiectul prezentei raportări, s-au realizat următoarele 

activități de evidenţă a persoanelor: 

1. Au fost luate în evidenţă în Sistemul Naţional Integrat de Introducere şi 

Actualizare a Informaţiilor legate de Evidenţa Persoanelor un număr de : 

� 3017 comunicări de deces; 

� 2096 comunicări de naştere; 

�   728 comunicări privind căsătoria;  

�   369 comunicări de divorţ; 

�   106 comunicări privind dobândirea cetățeniei române; 

�   22 comunicări privind punerea sub interdicție; 

�   579 mențiuni operative pentru persoanele restanțiere; 

�  au  fost soluționate un număr de 40 dosare de restabilire a domiciliului în 

România şi 5 dosare de dobândire a cetăţeniei române; 

2. La solicitarea diferitelor instituţii şi structuri din cadrul M.A.I au fost 

efectuate 25.251 de verificări în Sistemul Naţional Integrat de Introducere şi Actualizare 

a Informaţiilor legate de Evidenţa Persoanelor şi s-a răspuns în termenele stabilite şi în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la adresele privind furnizarea de date cu 

caracter personal pentru 2007 persoane. 
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3. În anul 2020 au fost puse în legalitate: 

�  765 persoane restanţiere din anii anteriori; 

� 217 persoane aflate în imposibilitatea de a se deplasa la sediul D.E.P. 

Piteşti, pentru care au fost efectuate 106 acţiuni cu staţia mobilă;  

� 120 de persoane aflate în unităţile sanitare şi de protecţie socială pentru care 

s-au efectuat 9 activităţi de control și acțiuni cu stația mobilă la centrele de îngrijire şi 

asistenţă socială.  

4. Documente de identitate eliberate în anul 2020: 

Cărţi de identitate eliberate  22098 

Cărţi de identitate provizorii eliberate 845 

Vize de reşedinţă aplicate 2631 

TOTAL 25574 

                5. În anul 2020 au fost primite în audienţă şi soluţionate cererile a 185 

persoane, au fost formulate trei petiţii care au fost soluționate în conformitate cu 

prevederile legale. 

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ 

În perioada care face obiectul prezentei raportări,  s-au  realizat următoarele 

activități pe linie de stare civilă: 

� 5661 acte de stare civilă întocmite :  - 1922 acte de naștere; 

                                                                 - 620 acte de căsătorie; 

                                                                      - 3109 acte de deces. 

� 8378 certificate de stare civilă eliberate :- 4060 certificate de naștere; 

                                                                          - 989 certificate de căsătorie; 

                                                                          - 3329 certificate de deces. 

� 96 dovezi de stare civilă eliberate; 

� 5349 comunicări de mențiuni întocmite; 

� 4702 comunicări de mențiuni operate; 

� 53 formulare E 401 întocmite și eliberate; 

� 1952 sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale întocmite și 

eliberate; 
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� 152 dosare de transcriere a actelor de stare civilă, soluționate; 

� 30 dosare de schimbare a numelui și/sau prenumelui pe cale administrativă, 

soluționate; 

� 74 dosare de rectificare a actelor de stare civilă, soluționate; 

� 8195 documente întocmite: - 1922 comunicări de naștere; 

                                                - 1922 buletine statistice de naștere; 

                                                - 620 comunicări de căsătorie; 

                                                - 620 buletine statistice de căsătorie; 

                                                - 3109 buletine statistice de deces. 

� 20 cereri de divorț pe cale administrativă, soluționate; 

� 16 certificate de divorț eliberate; 

� 29 cereri de înscriere de mențiuni pe actele de stare civilă, soluționate; 

� 18 certificate de stare civilă cu mențiuni, eliberate; 

� 112 sentințe de divorț operate pe marginea actelor de stare civilă; 

� 240 certificate de divorț BNP operate pe marginea actelor de stare civilă; 

� 16 certificate de divorț pe cale administrativă operate pe marginea actelor 

de stare civilă; 

� 67 extrase din registrul de căsătorie întocmite și transmise către D.E.P. 

Pitești; 

� 93 declaraţii de recunoaştere, hotărâri judecătoreşti de tăgada paternităţii, 

stabilirea filiaţiei şi încuviinţarea purtării numelui, operate pe marginea actelor de stare 

civilă; 

� 375 solicitări relaţii privind anumite acte de stare civilă, soluționate; 

� 4927 acte de stare civilă opisate. 

      Directorul  D.E.P.  a efectuat 70 instruiri cu lucrătorii direcției: 39 de instruiri 

pe linie de evidență a persoanelor și 31 de instruiri pe linie de stare civilă. Cu această 

ocazie li s-a adus la cunoştinţă lucrătorilor, conţinutul radiogramelor transmise de 

D.E.P.A.B.D., precum şi alte aspecte întâlnite în activitatea curentă.                                                
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RELAȚIA CU COMUNITATEA 

INFORMAȚII DESPRE ATRAGEREA DE RESURSE DIN COMUNITATE 

���� Datorită specificului activității desfășurate de către instituția noastră, 

respectiv prelucrarea datelor personale protejate de legea specială, nu au fost desfășurate 

activități în care să fie implicați voluntari. 

���� Instituția noastră a încheiat o Convenție cu Direcția de Asistență Socială a 

Municipiului Pitești, privind colaborarea în vederea facilitării comunicării corecte cu 

persoanele cu deficiențe de auz; 

���� Datorită specificului activității desfășurate de către instituția noastră, strict 

reglementat de legi speciale, nu au fost încheiate parteneriate cu mediul de afaceri și nu 

au fost participări în asociații internaționale. 

LEGISLAȚIE 

INFORMAȚII DESPRE PROIECTE DE ACTE NORMATIVE INIȚIATE DE 

CĂTRE INSTITUȚIE 

���� Număr de inițiative = 00 

���� Denumirea fiecărui proiect, tipul de act normativ și subiectul abordat, codul 

actului normativ = 00 

���� Puncte de vedere la proiectele altor instituții = 02, respectiv la Proiectul de 

lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții 

privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și la 

Proiectul Hotărârii pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispoziţiilor O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, precum și pentru stabilirea formei şi conţinutului 

actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă și ale cărţii de imobil, ambele inițiate de 

Ministerul Afacerilor Interne. 

���� Considerăm priorități legislative pentru perioada următoare adoptarea 

pachetului de acte normative pentru modernizarea Sistemului Național Informatic de 

Evidență a Persoanelor și informatizării activității de stare civilă, precum și pentru 

implementarea cărții electronice de identitate. 
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Anexa nr.5 

 

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PITEȘTI 

 

 

PROFIL ORGANIZAȚIONAL 

Poliția Locală a Municipiului Pitești este organizată și funcționează prin 

hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Pitești ca instituție publică de interes local 

și cu personalitate juridică. 

În conformitate cu actele normative emise de Consiliul Local al Municipiului 

Pitești, prevederile Legii nr.155/2010 actualizată, HG nr.1332/2010, O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Regulamentul Intern nr.1189 din 15/02.2018 şi modificat 

prin Decizia 112/24.12.2020, Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Poliției 

Locale, anexă la HCL nr.426/12.12.2019, și respectându-se principiile de bază privind 

legalitatea, transparenţa, eficienţa, eficacitatea, imparţialitatea, nediscriminarea, 

răspunderea, deschiderea și proporţionalitatea. Activitatea desfășurată de agenţii de 

poliţie și personalul neoperativ s-a bazat în mod curent pe apărarea drepturilor și 

libertăţilor fundamentale ale proprietăţii publice și private, ale persoanei cât şi pentru 

prevenirea și combaterea faptelor antisociale, reducerea fenomenului contravenţional și 

fluidizarea traficului rutier în zonele unde situaţia a impus prezenţa activă a agenţilor de 

la Seviciul Siguranţă Rutieră. 

Prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 în data de 19.03.2020 a 

fost emis Ordinul Ministerul Afacerilor Interne nr.44, prin care s-a dispus 

operaţionalizarea conducerii Poliţiei Locale de către structurile M.A.I. și potrivit cărora 

efectivele instituţiei se găsesc sub comanda operaţională a Poliţiei Române, executând 

acţiuni comune şi/sau individuale pentru verificarea și aplicarea prevederilor Legii 

nr.155/2010. În acest sens, personalul Poliţiei Locale a respectat şi a dus la îndeplinire 

deciziile, dispoziţiile legale şi ordinele şefilor ierarhici, respectând normele de conduită 

profesională şi civică prevăzute de legislaţia în vigoare. 
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Poliția Locală a Municipiului Piteşti și–a desfăşurat activitatea respectând 

legislaţia în vigoare privind apărarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 

persoanei, proprietăţii publice și private, pentru prevenirea și descoperirea faptelor 

antisociale, reducerea fenomenului contravenţional, fluidizarea traficului rutier și 

respectându-se principiile de bază privind legalitatea, transparența, eficiența, 

eficacitatea, imparţialitatea, nediscriminarea, răspunderea, deschiderea și 

proporţionalitatea, contribuind astfel la atingerea obiectivelor fundamentale ale 

instituției. 

În executarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii locali și întreg personalul 

Poliției Locale au respectat principiile statului de drept intervenind în limita mijloacelor 

aflate la dispoziție pentru executarea atribuțiilor de serviciu și în raza teritorială de 

competentă. 

Prin H.C.L. nr.270/27.08.2020 privind modificarea şi aprobarea organigramei 

şi a statului de funcţii, s-a stabilit numărul total de 177 posturi pentru Poliţia Locală a 

Municipiului Piteşti respectând legislaţia în domeniu, respectiv O.U.G. nr.63/2010 

privind numărul maxim de posturi stabilit pentru ordonatorul principal de credite, după 

cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Posturi 

 

Prevăzute Ocupate Vacante 

Nr. 

Procent 

% Nr. 

Procent 

% Nr 

Procent 

% 

1 Poliţişti locali 128 72.32 125 70.63 3 1.70 

2 Personal contractual 13 7.35 13 7.35 0 0 

3 Funcţionari publici 20 11.30 19 10.74 1 0.57 

4 Funcţii de conducere (poliţisti locali) 13 7.35 13 7.35 0 0 

5 Funcţii de conducere (personal contractual) 0 0 0 0 0 0 

6 Funcţii de conducere (funcţionari publici) 3 1.70 3 1.70 0 0 

7 Total 177 100 173 97.77 4 2.27 

 

La data de 31.12.2020, structura organizatorică a instituţiei şi numărul de 

personal, s-a prezentat astfel: 

Organigrama prevedea: -  6 servicii, 7 birouri, 6 compartimente. 

• Efectiv prevăzut: - 177 posturi; 
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• Efectiv ocupat: - 173 posturi, din care 2 salariați au raportul de serviciu 

suspendat pentru creștere copil până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar un salariat cu 

raport de serviciu suspendat pentru incapacitate temporară de muncă, 

          -Vacante – 2 posturi 

• 2 posturi în curs de ocupare în urma susținerii concursului de recrutare 

organizat în data de 08.12.2020. 

Serviciul Siguranţă Publică are în componenţă o funcţie publică specifică de 

conducere de șef serviciu, un birou coordonat de un șef de birou și un compartiment de 

pază care se subordonează direct directorului general adjunct. Principala activitate este 

de menţinere a ordinii, liniştii publice în zonele şi locurile stabilite prin Planul de 

Ordine şi Siguranţă Publică al unității, aprobat în condițiile legii cât şi menţinerea  

ordinii şi liniştii publice în zonele unde există unități de învăţământ, unități sanitare, în 

zonele unde există parcări auto, în zonele comerciale, pieţe, cimitire și în alte locuri 

publice aflate în proprietatea sau administrarea unității administrativ-teritoriale sau a  

altor instituţii publice de interes local. Conform organigramei, Serviciul Siguranţă 

Publică are în structură Biroul Ordine Publică şi Compartimentul Pază. 

Biroul Ordine Publică este condus de un şef de birou şi are prevăzute 60 de 

funcţii publice de execuţie, fiind toate ocupate. Biroul Ordine Publică are competenţa de 

menţinere a ordinii şi liniştii publice pe toată raza Municipiului Piteşti în conformitate 

cu Planul de Ordine şi Siguranţă Publică a Municipiului Piteşti şi participă alături de 

forţele ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică la toate acţiunile, 

executând în condiţiile legii toate atribuţiile ce-i revin din Legea 155/2010, în acest 

domeniu. 

Compartimentul Pază este parte componentă a Serviciului Siguranţă Publică, 

asigurând paza obiectivelor şi a bunurilor aparţinând  domeniului public sau privat al 

Municipiului Piteşti ori aflate în administrarea acestuia ori a serviciilor sau instituţiilor 

publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Piteşti, conform planurilor de 

pază. Compartimentul are în componenţă 8 funcţii publice contractuale de execuţie, 

toate ocupate. 
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Serviciul Siguranţă Rutieră funcționează ca o structură în cadrul Poliţiei 

Locale a Municipiului Piteşti, fiind coordonat de un şef de serviciu și care se 

subordonează nemijlocit directorului general. Principala activitate este de a asigura 

fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din Municipiul Piteşti, atât independent cât şi în 

colaborare cu structurile Poliţiei Române sau cu administraţia drumurilor pentru 

înlăturarea unor fenomene naturale, precum şi pentru prevenirea sau încălcarea 

normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători mopede şi vehicule cu tracţiune 

animală, verifică situaţia autovehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza 

Municipiului Piteşti. 

Conform organigramei, Serviciul Siguranţă Rutieră are în structură 4 birouri:  

                -Biroul Disciplină Rutieră - 22 polițiști locali de execuţie. 

-Biroul Sistematizare Rutieră - 11 polițiști locali de execuţie. 

-Biroul Informatică, Monitorizare Video -7 polițiști locali de execuţie. 

-Biroul Bază de Date şi Dispecerat -6 polițiști locali de execuţie. 

Compartimentul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal asigură 

respectarea normelor specifice domeniului de activitate disciplina în construcţii şi afişaj 

stradal și se află în subordinea directorului general adjunct, fiind coordonat de către un 

coordonator numit prin decizie. Conform organigramei, Compartimentul Disciplină în 

Construcţii şi Afişaj Stradal este prevăzut cu un număr de 3 funcţii publice specifice de 

execuţie, toate ocupate. 

Compartimentul Protecţia Mediului asigură respectarea normelor specifice 

domeniului de activitate protecţia mediului și se află în subordinea directorului general 

adjunct fiind coordonat de către un coordonator numit direct prin decizie. 

Compartimentul are în componenţă 2 funcţii publice specifice de execuţie, ambele 

ocupate. 

Compartimentul Activităţi Comerciale asigură respectarea normelor 

specifice  domeniului activităţi comerciale şi se află în subordinea directorului general 

adjunct fiind condus de către un coordonator numit direct prin decizie și are în 

componență un număr de 4 lucrători. 
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Serviciul Mandate, Evidenţa Persoanelor, Protecție și Intervenție –are în 

componenţă 3 funcţii publice specifice de conducere (1 funcție de șef de serviciu și 2 

funcții de șef de birou) și un număr de 13 funcții de execuție. 

Se compune din 2 birouri, conduse fiecare de câte un șef de birou, după cum 

urmează: 

• Biroul Intervenţie la Evenimente – este în subordinea directă a șefului de 

serviciu şi are în componenţă 6 funcţii publice specifice de execuţie, din care 1 post este 

vacant. 

Biroul asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice în zonele şi locurile 

stabilite prin Planul de ordine şi siguranţă publică al Municipiului Piteşti, conform 

competenţei materiale şi teritoriale și conform planurilor de ordine stabilite de către 

Directorul General. 

• Biroul Mandate, Evidenţă a Persoanelor, Soluţionare Sesizări – este în 

subordinea directă a șefului de serviciu fiind condus de un şef de birou şi are în 

componenţă 7 funcţii publice specifice de execuţie, toate ocupate. 

Biroul asigură efectuarea operaţiunilor legale privind executarea mandatelor 

de aducere, înmânarea cărţilor de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani, 

ţinând evidenţa referitoare la sesizările şi reclamaţiile adresate Poliţiei Locale a 

Municipiului Piteşti. 

În domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, există la nivelul instituţiei, un 

agent cu responsabilități privind sănătatea şi securitatea în muncă, prevenirea şi 

stingerea incendiilor, conform prevederilor legale în domeniu. 

Serviciul Juridic, Evidenţă Operativă şi Resurse Umane este coordonat de 

către un şef de serviciu şi este prevăzut cu un număr de 7 funcţii publice generale de 

execuţie. Serviciul asigură aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul 

managementului resurselor umane, juridic şi al evidenţei operative a proceselor verbale 

de constatare a contravenţiilor în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin Poliţiei Locale 

a Municipiului Piteşti, iar pe linia juridică reprezintă instituţia în fața instanţelor de 

judecată, avizarea contractelor și redactarea actelor depuse la Instanţele Judecătoreşti. 
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Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Registratură se află în subordinea 

directorului general şi are în componenţă 2 funcţii publice generale de execuţie, ambele 

ocupate. Compartimentul asigură interfaţa relaţiei instituţiei cu cetăţenii, transmiterea 

informaţiilor şi transparenţa decizională conform legii, gestionează imaginea publică şi 

asigură relaţionarea conducerii Poliţiei Locale a Municipiului Piteşti cu societatea 

civilă, mass-media şi instituţiile publice, precum şi primirea, înregistrarea, repartizarea, 

evidenţa, expedierea şi arhivarea corespondenţei adresată instituţiei. 

Serviciul Financiar, Contabilitate și Întreţinere este condus de un şef de 

serviciu aflat în subordinea directorului general adjunct şi are în componenţă 4 funcţii 

publice generale de execuţie şi 3 funcţii contractuale de execuţie, toate ocupate. 

Serviciul organizează, coordonează şi controlează, în condiţiile legi, activitatea 

financiar – contabilă a Poliţiei Locale a Municipiului Piteşti, în scopul asigurării 

integrale şi la timp a fondurilor băneşti necesare desfăşurării în bune condiţii a întregii 

activităţi, precum şi a ţinerii corecte şi la zi a evidenţei contabile, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare. 

Serviciul Logistică, Achiziţii, Administrativ şi Arhivă este coordonat de un 

şef de serviciu aflat în subordinea directorului general adjunct şi are în componenţă 5 

funcţii publice generale de execuţie şi 2 funcţii contractuale de execuţie, toate ocupate. 

Serviciul asigură din punct de vedere logistic, desfăşurarea în condiţii optime şi de 

normalitate a activităţii Poliţiei Locale a Municipiului Piteşti, precum şi integritatea şi 

securitatea patrimoniului. Prin intermediul activităţii de achiziţii publice sunt asigurate 

bunurile materiale specifice tuturor serviciilor, birourilor şi celorlalte structuri, pe baza 

contractelor încheiate conform legislaţiei în vigoare, precum și integritatea și securitatea 

patrimoniului. 

 

          SINTEZA ACTIVITĂȚII DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2020 

 

Poliția Locală a Municipiului Piteşti și-a desfăşurat activitatea în anul 2020 

respectând legislaţia în vigoare pentru reducerea fenomenului contravenţional și 

infracţional, pentru asigurarea unui climat corespunzător desfășurării activităţii 
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instituţiilor statului, siguranţa cetățenilor dar şi pentru apărarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale persoanei şi proprietății publice şi private. 

Începând cu luna Martie 2020, prin Decretul Preşedintelui României nr.195 

şi Odinul M.A.I. nr. 44, s-a dispus operaţionalizarea conducerii Poliţiei  Locale de către 

structurile M.A.I., iar efectivele au trecut sub comanda Poliţiei Române, executând 

acţiuni şi controale comune sau individuale, echipajele de poliţie fiind repartizate pe 

schimburi la toate cele 4 secții din Municipiul Piteşti – activitătile desfăşurâdu-se în 

schimburi de 12 ore şi permanent, folosindu-se parcul auto din dotare. 

În activitatea desfășurată s-a urmărit și realizat periodic atingerea 

obiectivelor propuse, dar şi realizarea şi îndeplinirea tuturor misiunilor privind 

instituirea stării de urgenţă și de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei CO-VID 19. 

Situaţia operativă conform indicatorilor de performanţă la nivel de instituţie 

pe anul 2020 și comparativ cu anul 2019 se prezintă astfel: 

Nr. 

crt 

INDICATORI 2019 2020 +/- 

2019/2020 

I Acţiuni și controale executate (total) din 

care: 

30.284 53.564 23.280 

1 Menţinere ordine şi linişte Publică 3.106 23.302 20.196 

2 Fluidizarea trafic rutier 4.741 6.334 1.593 

3 Menţinere comerţ civilizat  11.249 8.080 -3.169 

4 Menţinere climat Siguranţă staţii autobuz, 

taxi, etc 

344 9.548 92.04 

5 Aplicare prevederi legale protecţia animale 

și câini fără stăpân 

189 123 -66 

6 
Prevederi legale regim juridic al vehiculelor 

247 189 -58 
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fără stăpân 

7 Respectare prevederi legale referitoare la 

evidența populaţiei 

961 700 -261 

8 Respectare prevederi legale-protecţie mediu 

și salubritate 

5439 1844 -3595 

9 Respectare norme legale în domeniul 

construcţiilor  

2.581 1.951 -630 

10 Alte acţiuni și controale (climat de 

Siguranţă pentru prevenirea răspândirii 

virusului CO-VID, spații comerciale, 

mijloace transport, etc) 

1.427 1.493 66 

II Activităţi în colaborare cu alte instituţii 3.484 14.547 11.063 

1 Cu Poliţia Naţională 1.593 12.986 11.393 

2 Cu Jandarmeria 281 616 335 

3 Cu ISU  90 61 -29 

4 Alte instituţii 1.520 884 -636 

III Activităţi de menţinere a ordinii şi liniştii 

publice cu ocazia unor manifestări 

sociale, culturale,  sportive, etc. 

832 272 -560 

IV Activităţi speciale. Total din care: 712 3.592 2.880 

1 Aplanare stări conflictuale 560 3.133 2.573 

2 Asigurarea securităţii unor reprezentanţi 98 80 -18 

3 Alte activităţi speciale 54 379 325 
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4 Salvare vieţi omeneşti și bunuri 0 0 0 

V Sesizări şi reclamaţii din partea 

comunităţii (cetăţeni, asociaţii de 

proprietari/locatari, agenţi economici, 

instituţii, etc.) (număr), din care: 

9.087 7.172 -1.915 

1 Telefonice 8.266 5.902 -2.364 

2 Electronice 377 133 -244 

3 Pe suport de hârtie 396 1.103 707 

4 Audiențe 43 34 -9 

5 Sesizări soluţionate (număr) 9.087 7.172 -1.915 

VI Mandate de aducere executate 0 22 22 

VII Afişare PV de constatare și sancţionare 

contravenţii 

611 513 -98 

VIII Infracţiuni constatate în flagrant 3 9 6 

IX Infractori prinşi în flagrant și predaţi 

Poliției Naţionale 

3 3 0 

X Minori depistaţi și încredinţaţi Serviciului 

Public de Asistență Socială 

3 39 36 

XI Cerşetori depistaţi și încredinţaţi Serviciului 

Public de Asistență Socială  

23 181 158 

XIII Contravenţii constatate și sancţionate (total) 9.647 6.577 -3.070 

XIV Valoarea amenzilor (total) 1.342.377 1.223.863 -11.8514 

XV Alte activităţi 14.816 58.209 43.393 
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Pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice și pentru prevenirea fenomenului 

contravenţional și infracţional s-au organizat și desfăşurat un număr de 53.564 de 

acţiuni și controale – mai multe cu 23.280 față de anul anterior – anul 2019, cu 

următoarea defalcare pe domeniul de activităţi: 

• Menţinerea ordinii și liniştii publice cât şi verificări de persoane carantinate 

sau izolate, conform dispoziţiilor legale apărute în contextul virusului SARS COV-2 = 

23.302, cu 20.196 mai multe ca anul anterior; 

• Fluidizarea traficului rutier – 6.334, cu 1.593 mai multe ca în anul 2019; 

• Menţinerea unui comerţ civilizat un număr de 8.080– cu o scădere de -

3.169 față de anul anterior; 

• Menţinerea unui climat de siguranţă în staţiile de autobuz, taxi, mijloace de 

transport, parcuri, etc. un număr de 9.548 de acţiuni şi controale, cu 9.204 mai multe 

decât în anul anterior; 

• Aplicarea prevederilor legale de protecție a animalelor - câini fără stăpân, 

un număr de 123 de acţiuni și controale; 

• Un număr de 189 activităţi privind respectarea prevederilor legale ale 

regimului juridic al vehiculelor fără stăpân; 

• Un număr de 700 de acţiuni și controale privind respectarea prevederilor 

legale referitoare la evidenta populaţiei; 

• În domeniul protecţiei mediului și salubrităţii, au fost efectuate un număr 

de 1.844 controale și actiuni atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice; 

• În domeniul construcţiilor au fost efectuate un număr de 1.951 acţiuni 

pentru identificarea imobilelor degradate și combaterea faptelor de încălcare și ocupare 

abuzivă a domeniului public prin construcţii neautorizate cât și verificarea acordurilor 

de publicitate; 

• Personalul Politiei Locale a mai efectuat și un număr de 1.493 de acţiuni și 

activități diverse cât și controale legate de prevenirea răspândirii virusului COVID-19 în 

spaţii comerciale, cimitire, mijloace de transport, etc., de către Compartimentul 

Protecția Mediului, Compartimentul Construcții și Afișaj Stradal, Compartimentul 
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Activități Comerciale, Serviciul Mandate, Evidența Populaţiei, Protecţie şi Intervenţie și 

Serviciul Siguranţă Rutieră, privind asigurarea unui climat civiliat de circulație în 

transportul public și în zonele unde s-au efectuat lucrări de reparații în Municipiul 

Piteşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru prevenirea fenomenului contravenţional și infracţional stradal pe raza 

Municipiului Piteşti în vederea menţinerii ordinii și a unui climat de linişte și siguranţă 

publică s-a acţionat împreună cu Poliția Naţională, Jandarmeria, I.S.U. și alte instituții, 

stabilindu-se zone de responsabilitate, trasee de patrulare publice și auto în baza 

protocoalelor și planurilor de acţiune întocmite în acest sens, urmărindu-se acoperirea 

unui număr cât mai mare de zone de interes operativ și unde există indicii de comitere 

de fapte antisociale. 

Astfel au fost executate un număr de 14.547 de activități de colaborare 

defalcate după cum urmează: 

-Cu Poliția Naţională =12.986, avand în vedere activiţătile desfăsurate sub 

comanda Poliţiei Nationale 

-Cu Jandarmeria        =   616 

-Cu I.S.U                   =     61 

-Cu alte instituţii     = 884 – și anume cu Inspectoratul de Stat în Construcţii, 

cu A.D.P., APĂ CANAL 2000 S.A. și instituţii de învățământ. 

Numărul de activități de colaborare a fost mai mare ca în anul 2019 cu 

11.063. 

30,284

53,564

Acțiuni și controale

2019 2020
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3484

14547

Activități colaborare

 

 

În vederea asigurării de măsuri privind ordinea publică și fluidizarea 

traficului au fost desfăşurate și activități cu ocazia desfășurarii unor manifestări sociale, 

culturale și sportive și la care au participat agenți și funcționari publici de la Serviciul 

Siguranță Publică, Siguranță Rutieră, Biroul Mandate, Evidența Persoanelor, Protecție și 

Intervenție cu următoarele exemplificări: Ziua Armatei, Ziua Naţională a României, 

mitinguri, meciurile de baschet și fotbal ale echipelor reprezentative din Municipiul 

Pitești– numărul total al acestor activități a fost de 272, cu 560 mai mic decât în anul 

precedent datorită restricțiilor în contextul COVID-19. 

 

Poliția Locală a Municipiului Piteşti și activități speciale în număr de 3.592 

defalcate pe domenii după cum urmează: 

- Activități desfăşurate pentru aplanarea unor stări conflictuale de către 

Serviciul Siguranță Publică (2700), Serviciul Siguranță Rutieră (220) și Serviciul 
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Mandate, Evidența Persoanelor, Protecție și Intervenție (213) – în total un număr de 

3.133, față de 560 în anul anterior, o creștere cu 2880 activități. 

- Asigurarea securității unor reprezentanți ai instituțiilor publice - un număr 

de 80 activități desfășurate de agenții de la Serviciul Siguranță Publică și Serviciul 

Mandate, Evidența Persoanelor, Protecție și Intervenție. 

Agenții de Poliție Locală au desfășurat și alte activități speciale – un număr de 

379 fiind executate de Serviciul Mandate, Evidența Persoanelor, Protecție și Intervenție 

(comunicări de acte procedurale; înmânare citaţii; înștiințări primite din partea 

instanțelor de judecată). 

 

 

 

 

 

În anul 2020 ca și în anul 2019-Poliția Locală a asigurat paza unui număr de 6 

obiective - Centre de taxe și impozite din Municipiul Pitești, numărul total al 

obiectivelor pentru care se asigură supravegherea fiind de 60 (parcuri=14; parcare 

auto=25; unități de învățământ=10; zone de agrement=9; zone comerciale=12). 
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În cursul anului 2020 au fost primite de către Poliția Locală un număr de 

7.172 sesizări și reclamații din partea comunității (cetățeni, asociații de locatari sau 

instituții publice). 

Din aceste sesizări primite, cele telefonice au fost cele mai numeroase fiind 

primite prin telefoanele existente la dispeceratul unității și fiind repartizate spre 

soluționare Serviciilor Siguranţă Publică, Siguranţă Rutieră, Compartimentul Protecția 

Mediului, Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal, Compartimentul 

Activități Comerciale și Serviciul Mandate, Evidența Persoanelor, Protecție și 

Intervenție  (total 5.902). 

Sesizările telefonice au fost în număr de 5.902, pe suport de hârtie 1.103, 

electronice 133 și în audiența 34 și au fost repartizate Serviciului Siguranță Rutieră 

2.979, Compartimentului Protecția Mediului 198, Compartimentului Disciplina în 

Construcții și Afișaj Stradal 1.000, Compartimentului Activități Comerciale 147; 

Serviciului Mandate, Evidența Persoanelor, Protecție și Intervenție 137 și Serviciului 

Siguranță Publică 2.922. 

Pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță civică și a securității 

cetățenilor și în concordanță cu obiectivele Poliției Locale a Municipiului Pitești s-a  

reușit soluționarea tuturor sesizărilor primite, conducând la creșterea încrederii 

cetățenilor în instituție, la îmbunătățirea percepției cetățenilor față de personalul Poliției 

Locale; pe lângă activitățile preventive desfășurate s-a insistat și pe relaționarea cu 

cetățenii, pentru a le cunoaște mai bine problemele cu care se confruntă. 

În acest context, reclamațiile și sesizările au fost soluționate în termen legal - 

cele mai multe sesizări și reclamații au fost repartizate spre soluționare Serviciilor 

Siguranţă Publică 2.742 și Siguranţă Rutieră 2.979. 
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În urma activităților desfășurate, agenții de poliție au constatat în flagrant un 

număr de 9 infracțiuni de furt - au fost prinși și predați Poliției Naționale un număr de 3 

infractori. Totodată, au fost depistați un număr de 39 minori încredințați Serviciului 

Public de Asistență Socială și un număr de 181 de  cerșetori. 

Conform actelor normative în vigoare, agenții Serviciilor Siguranţă Publică și 

Siguranță Rutieră au procedat la implementarea procedurilor operaționale privind 

afișarea unui număr de 513 procese verbale de contravenție prin deplasarea acestora în 

diferite locații din Municipiul Pitești, atât la persoane fizice, cât și juridice. 

 

 

611

513

Afisari PV
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Ca urmare a activităților desfășurate de agenții Poliției Locale s-a ținut sub 

control și fenomenul de cerșetorie cât și al persoanelor fără adapost care practicau sub o 

formă sau alta cerșetoria. Activând permanent atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte 

și angrenând și agenții de la Serviciul Mandate, Evidența Persoanelor, Protecție și 

Intervenție, cei depistați apelând la mila publicului, o parte dintre ei fiind încredințați 

serviciilor publice de asistență socială, numărul acestora a crescut de la 59 la 181. 

 

De asemenea și numărul minorilor depistați și încredințați Serviciului Public 

de Asistență Socială a crescut de la 3 la 39.  

 

3

39

Minori

2019 2020

 

  Poliţiştii locali au manifestat și în anul 2020 o preocupare permanentă în 

îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor privind depistarea actelor și faptelor de natură 
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contravențională, aplicând sancțiuni contravenționale în funcție de gravitatea faptelor, 

de impactul acestora față de comunitate; astfel au fost constatate și aplicate un număr 

total de 6.577 sancțiuni contravenționale, predominând contravențiile aplicate la Legea 

NR.61/1991 – pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 

socială, republicată, în număr de 860 și sancțiunile contravenționale aplicate la O.U.G. 

195/2006 privind circulația pe drumurile publice, republicată – în număr de 2.754, HCL 

nr.197/2017 privind activitatea de gospodărire și înfrumusețare a Municipiului Piteşti, 

cu modificările și completările ulterioare, în număr de 750, HCL nr.185/2012 privind 

locurile de parcare - un număr de 423 contravenții și HCL nr.60/2016-stabilirea, 

constatarea și sancționarea de contravenții- cu modificările și completările ulterioare, în 

număr de 401. 

S-a constatat o creştere a numărului contravenţiilor sancționate cu amendă la 

majoritatea actelor normative, deoarece mulți contravenienți nu au înțeles scopul 

preventiv al acțiunilor organizate și măsurile întreprinse de Poliţia Locală, în special pe 

linie de circulație rutieră și de respectare a faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială a ordinii și liniștii publice. 

Pe lângă sancțiunile contravenționale cu amendă, au fost date și un număr de 

4.016 avertismente, din care Serviciul Siguranţă Publică – 1.075 iar Serviciul Siguranţă 

Rutieră – 2.941. 

9647

6577

Sanctiuni contraventionale

 

Valoarea totală a amenzilor a fost de 1.233.863 lei, comparativ cu anul 2019 

când a fost de 1.342.377 lei, iar valoarea încasată a fost de 367.500 lei. 
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Poliţia Locală a mai desfășurat și un număr de 58.209 alte activități, care 

reprezintă : 

• Persoane legitimate- 56.974 cazuri, de către Serviciile Siguranţă Publică și 

Siguranţă Rutieră și Serviciul Mandate,Evidenta Persoanelor, Protecție și Intervenție . 

• Persoane avertizate verbal - 1.235, de la aceleași subunități. 

Prin menținerea unui climat de ordine și siguranţă civică s-a realizat un 

parteneriat constructiv și eficient cu comunitatea, prin participarea la diferite activități 

cu cetățenii și elevii din diferite școli și unități de învățământ, în acest sens 

desfășurându-se un număr de 43 activități. 

                SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ 

Serviciul Siguranță Rutieră funcționează ca o structură a Poliției Locale 

Piteşti din care fac parte polițiști locali absolvenți ai cursurilor de specialitate, cu 

experiență în activitatea pe care o desfășoară. 

Serviciul Siguranță Rutieră este format din 4(patru) birouri de specialitate 

birouri încadrate conform organigramei instituției și anume:  

• Birou Disciplină Rutieră 

• Birou Sistematizare Rutieră 

• Birou Baza de Date și Dispecerat  

• Birou Informatică și Monitorizare Video 

Serviciul Siguranță Rutieră, pe parcursul anului 2020, și-a desfășurat 

activitatea potrivit atribuțiilor conferite de Legea nr.155/2010-Legea Poliției Locale, 

respectând legislația în vigoare, atribuțiile menționate în fișa postului, Regulamentul de 

Organizare și Funcționare, precum și Regulamentul de Ordine Interioară. 

În contextul măsurilor dispuse prin Decretul Președintelui României și 

Decretul nr.195/2020, în data de 19.03.2020 a fost emis Ordinul nr.44 pentru 

operaționalizarea conducerii Poliției Locale de către structurile Ministerului Afacerilor 

Interne, potrivit căruia efectivele Poliției Locale au acționat sub comanda operațională a 

Poliției Română, executând acțiuni comune și/sau individual pentru verificarea și 

aplicarea prevederilor Legii 155/20210 – Legea Poliției Locale . 



186 
  

În perioada anului 2020, Serviciul Siguranță Rutieră prin coordonarea, 

mobilizarea și discernământul efectivelor a reușit în activitatea profesionistă păstrarea 

per ansamblu a activităților din anii 2019 și 2018, în contextul perioadei la nivel 

național și mondial al pandemiei prin răspândirea virusului SARS-COV 2, în vederea 

menținerii ordinii publice și a unui climat de civilizație rutieră și siguranță publică. 

 

BIROUL BAZA DE DATE ȘI DISPECERAT 

Reprezentanții Biroului Baza de Date și Dispecerat prin promptitudine și 

operativitate în preluarea sesizărilor primite prin intermediul numerelor de telefon puse 

la dispoziția cetățenilor/instituțiilor publice au preluat, gestionat și trimis spre 

soluționare în anul 2020, un număr de 6.304 sesizări telefonice față de 8.335 sesizări 

telefonice în anul 2019, față de 8.315 sesizări telefonice în anul 2018. 
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Datorită programului de înregistrare al apelurilor telefonice care permite 

vizualizarea numerelor de telefon care apelează Dispeceratul Poliției Locale, precum și 

stocarea convorbirilor telefonice, numărul sesizărilor anonime fără fundament s-a 

menținut la zero, iar cele primite de la numere private s-au adeverit la sosirea 

echipajelor mobile/ pedestre. 
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Conducerea serviciului/biroului analizează periodic timp de reacție și 

deplasarea prin programul GPS care vizualizează dispunerea echipajelor mobile în teren 

dirijarea la fața locului în vederea intervenției operative în cazul sesizărilor, pe 

principiul „cel mai apropiat echipaj acționează”. 

La solicitarea agenților din teren sau pentru soluționarea unor sesizări, au fost 

efectuate de către dispecerii Biroului Baza de Date și Dispecerat în anul 2020 un număr 

de 3.848 identificări persoane, verificări înmatriculări auto și permise de conducere, 

comparativ cu anul 2019 cu un număr de 4514 și un număr de 4.959 identificări 

persoane, verificări înmatriculări auto și permise de conducere pentru anul 2018 . 
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Din luna ianuarie a anului 2020 până în luna martie anul curent au fost 

efectuate un număr de 249 date de identificare ale proprietarilor autovehiculelor la 

solicitarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, iar în 

data de 08 aprilie 2020, Protocolul nr.14275/31.08.2017 dintre cele două instituții a fost 

reziliat. 

Datorită instaurării stării de urgență și alertă prin Decretul Președintelui 

României și Decretul 195/2020, începând cu 20 martie 2020 dispecerii Biroului Baza de 

Date și Dispecerat din cadrul Poliției Locale Piteşti au preluat și implementat datele de 

identificare privind respectarea prevederilor legale ale izolării la domiciliu în zonele de 

competență impuse de secțiile de poliție din cadrul MAI a persoanelor izolate, conform 

prevederilor Legii nr.55/2020, a unui număr de 33.300 verificări persoane până la 31 

decembrie 2020, dintr-un număr total de 35.363 persoane verificate de către polițiștii 

locali. 
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De asemenea, s-au înregistrat nereguli apărute în urma fenomenelor 

meteorologice în urma cărora au rezultat căderi de copaci, indicatoare rutiere, 

întreruperi de semafoare sau sesizări telefonice, iar pentru fiecare situație au fost luate 

măsurile specifice sau au fost transmise către instituțiilor abilitate pentru soluționare. 

Astfel, comparativ cu anul 2019 când au fost înregistrate un număr de 816  de 

aspecte negative și anul 2018 când au fost transmise 729 de sesizări către instituțiile cu 

care Poliția Locală cooperează, în anul 2020  s-a realizat o creștere, fiind înregistrate 

un număr de  1.115 sesizări. 
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Tot în decursul anului 2020, în urma sesizărilor telefonice ale cetățenilor prin 

Dispeceratul Poliției Locale Piteşti s-au înregistrat un număr de 123 sesizări ”care nu se 

confirmă” și la care agentii de poliție s-au deplasat la fața locului constatând acest 

lucru, iar prin telefonul 984 un număr de 80 sesizări. 

Pe parcursul anului 2020, dispecerii de serviciu au transmis spre știință și 

soluționare polițiștilor locali din teren un număr 49 adrese privind persoane dispărute 

voluntar, 16 adrese privind minori dispăruți din centru de plasament sau centre pentru 

persoane abuzate și 2 adrese referitoare la persoane COVID care au părăsit voluntar 

spitalul. 

În baza autorizărilor deținute de Poliția Locală Piteşti, reprezentanții 

Serviciului Siguranță Rutieră și în special dispecerii efectuează – în virtutea calității de 
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operatori împuterniciți - verificări în bazele de date ale M.A.I. atunci când li se solicită 

și numai cu respectarea legislației care reglementează confidențialitatea și prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 

De asemenea, precizăm că autorizarea privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal este validă conform noii legislații adoptate la nivel național și se derulează pe 

următoarele direcții: prelucrarea datelor personale (inclusiv imaginile preluate cu 

mijloace tehnice de pe domeniul public), ale tuturor cetățenilor cu care instituția 

interacționează și prelucrarea datelor personale ale acelora care au acces în instituție 

pentru diferite motive.  

În absolut toate situațiile de prelucrare a datelor personale, inclusiv 

diseminarea către terți, nu s-au înregistrat abateri de la legislația ce reglementează acest 

domeniu. 

BIROURILE  DISCIPLINĂ RUTIERĂ ȘI SISTEMATIZARE RUTIERĂ 

Potrivit evidențelor, Poliția Locală Piteşti a identificat în 2020 pe domeniul 

public 189 de autovehicule fără stăpân sau abandonate pe domeniul public, față de 247 

în anul 2019, dintre care 138 au fost mutate chiar de proprietar (207 vehicule în 

2019), după ce au primit primele somații. Conform dosarelor finalizate, au fost ridicate 

de pe domeniul public un număr de 3 (trei) vehicule, prin grija Administrației 

Domeniului Public, după ce au fost parcurse toate etapele procedurale.  
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La acest moment, polițiștii locali au trimis 20 de dosare pentru emiterea 

somației Directorului General, iar în privința autovehiculelor aduse într-o stare 

corespunzătoare circulației pe drumurile publice a fost înregistrate în anul 2020 un 
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număr de 15 autovehicule (3 cu acte valabile la momentul depistării ) față de 9 în anul 

2019. 

Din numericul de autovehicule posibil fără stăpân sau abandonate pe 

domeniul public sau privat din anul 2020, un număr de 6 autovehicule se află în 

diferite situații juridice (sechestru - 2, proprietar decedat - 2, litigii - 2) față de un 

număr de 12 autovehicule în 2019. 

În cazul accidentelor de circulație soldate cu pagube materiale, polițiștii locali 

din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au luat primele măsuri pentru asigurarea 

locului, identificarea autorilor și martorilor, eliberarea părții carosabile și îndrumarea 

conducătorilor auto implicați în accident să-și întocmească documentele pe cale 

amiabilă sau prin Biroul Rutier. 

În cazul accidentelor de circulație soldate cu victime omenești, polițiștii locali 

din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au acționat conform prevederilor Art. 7, lit. g) 

din Legea nr.155/2010, luând primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, 

identificarea martorilor și făptuitorilor.  

De asemenea, polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au 

acordat sprijin societăților care executau lucrări pe partea carosabilă, prin identificarea 

proprietarilor autoturismelor, dirijarea traficului, închiderea circulației rutiere pe 

anumite tronsoane pentru realizarea în bune condiții a marcajelor precum și a lucrărilor 

de remediere/asfaltare. 

Datorită situației epidemiologice și faptului că un număr mare de cetățeni au  

trecut printr-o perioadă grea (izolare la domiciliu, acțiuni profesionale oprite, etc.), 

acțiunea în teren a polițiștilor locali pe parcursul anului 2020 a avut un profund caracter 

preventiv-educativ, iar abaterile de la normele legale au fost abordate, atunci și numai 

atunci când situația legală a permis, prin prisma concilierii, medierii, stingerii 

conflictului și folosirii capacității persuasive, sancțiunea pecuniară rămânând ultima 

soluție. 

În urma Ordinului nr. 44 pentru operaționalizarea conducerii Poliției Locale 

de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, începând cu data de 20.03.2020 pe  

durata stării de alertă / urgență, secțiile de poliție de pe raza teritorială a municipiului 
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Piteşti au stabilit modalitatea de angrenare a polițiștilor locali în cadrul activităților, 

responsabilitățile, coordonarea și modul de acțiune al acestora, reprezentanții 

Serviciului Siguranță Rutieră aplicând un număr de 140 sancțiuni contravenționale 

pentru nerespectarea măsurilor impuse de Legea nr.55/2020. 

Având în vedere prevederile Art. 43, alin.(2) din Legea nr.155/2010, prin care 

procesele-verbale de constatare a contravențiilor încheiate de polițiștii locali cu atribuții 

în circulației rutiere pentru abateri care presupun aplicarea de puncte de penalizare se 

comunică în termen de 24 de ore, în copie, la unitățile/structurile teritoriale ale Poliției 

Române, pentru a fi introduse în baza de date, Serviciul Rutier a comunicat la I.P.J. 

Argeș un număr de 2.754 procese verbale care cuprind puncte penalizare.  

Ponderea proceselor verbale de contravenție au fost pe nerespectarea 

prevederilor H.G. nr.1391/2006, urmate de nerespectarea normelor prevăzute de 

hotărârile emise de Consiliul Local al Municipiului Piteşti în număr 778 de sancțiuni în 

anul 2020 față de 1.270 de sancțiuni în anul 2019 și un număr de 962 sancțiuni în 

2018. Conform tabelului de mai jos, numărul contravențiilor a înregistrat o ușoară 

fluctuație  în anul  2020 cu un numeric de 3702 contravenții în anul 2020 față de 

5680 contravenții în 2019 și 6162 în 2018. Acest lucru s-a datorat în mare parte 

contextului epidemiologic actual, precum și acțiunilor de prevenire întreprinse de 

polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră. 
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 Pe parcursul anului 2020, Serviciul Siguranță Rutieră a organizat și 

desfășurat un număr de 8.254 acțiuni față de 6.554 în anul 2019 și 6.364 în 2018, dintre 

care pentru fluidizarea circulației 6334 comparativ cu 4.741 în anul 2019 și 4.622 în 
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2018, iar pentru asigurarea unui climat civilizat de circulație în transportul public 520 

de acțiuni comparativ cu 344 în anul 2019 și 318 în 2018 și un număr de 1400 de 

acțiuni privind respectarea măsurilor prevederilor legale al izolării la domiciliu . 

 

 
 

Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au asigurat fluidizarea 

traficului rutier, conform Protocolului încheiat cu Biroul Rutier Piteşti în zonele: Podul 

Viilor, sens giratoriu Calea București, sens giratoriu Calea Craiovei, sens giratoriu 

Agip, Școala Gimnazială Traian, etc., în perioadele de maximă aglomerație, în zonele 

cu trafic intens, fără a întâmpina nici un eveniment rutier negativ. 

Datorită intensificării numărului de acțiuni de prevenire a operativității și 

discernământului de care au dat dovadă polițiștii locali în desfășurarea atribuțiilor de 

serviciu, numărul de sesizări din partea cetățenilor pe linie de circulație rutieră a 

cunoscut o creștere în acest an fiind înregistrate un număr de 2.979 de sesizări față de 

anul 2019 cu 2.563 de sesizări și 2.329 în anul 2018, acest lucru fiind datorat de 

încrederea cetățenilor din municipiul Pitești în rezolvarea problemelor urbei. Din totalul 

de 2979 sesizări înregistrate, un număr de 2.244 sesizări au fost telefonice, 313 scrise 

sau prin e-mail, iar diferența de 422 de sesizări au fost redirecționate către echipajele 
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Serviciului Siguranță Rutieră prin Inspectoratul de Poliție Argeș. 

 

 

BIROUL INFORMATICĂ ȘI MONITORIZARE VIDEO  

În conformitate cu actele normative emise de Consiliul Local al Municipiului 

Piteşti şi cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale a 

municipiului Piteşti, Biroul Informatică și Moniorizare Video şi-a desfăşurat în anul 

2020 activitatea, urmărind ducerea la bună îndeplinire a sarcinilor care îi revin, 

contribuind astfel la atingerea obiectivelor fundamentale ale instituţiei: asigurarea 

ordinii şi liniştii publice, siguranţă cetăţeanului, fluidizarea traficului rutier, respectarea 

prevederilor legale privind construcţiile şi comerţul, asigurarea intervenției rapide în 

cazul producerii unor încălcări ale legii, prevenire și descurajarea infracționalității, 

obținerea și stocarea imaginilor ce pot fi folosite ca probă juridică..  

Biroul a avut în anul 2020 un personal de 8 angajaţi, dintre care unul cu 

funcţie de conducere şi 7 cu funcţii de execuţie. Aceştia au asigurat: monitorizarea unui 

număr de 237 de camere video dispuse în diverse locuri publice din Municipiul Piteşti 

după cum urmează: 

• 201 camere video pe raza orașului 

• 13 camere video la sediul instituției 
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• 15 camere video la blocul Coremi 

• 8 camere video la Casa Căsătoriilor 

Pe parcursul anului, Biroul Informatică și Monitorizare Video a avut ca 

principale obiective: 

• asigurarea comunicării rapide între personalul Poliţiei Locale Piteşti cu 

diverse structuri ale statului;  

• transmiterea şi urmărirea ordinelor şi dispoziţiilor;  

•  primirea rapoartelor serviciilor operative;  

•  punerea în funcţiune şi exploatarea echipamentelor de calcul şi a 

sistemului de comunicaţii;  

•  asigurarea monitorizării sistemelor video de supraveghere din Municipiul 

Piteşti;  

Activitatea din anul 2020 poate fi rezumată astfel:  

• pe linie de IT:  

• s-au efectuat actualizările, modificările și postările necesare pentru site-ul 

Poliției Locale Piteşti (www.polițialocalaPiteşti.ro); 

• s-a administrat sistemul informatic oferindu-se suport pentru folosirea 

bazelor de date, pentru folosirea echipamentelor de calcul şi periferice aflate în dotarea 

unităţii;  

• s-au efectuat operaţiunile de întreţinere, remediere şi reinstalare a softurilor 

informatice licenţiate;  

• s-a realizat back-up pentru bazele de date ce funcționează la nivelul 

instituției precum și pentru cele 7 servere; 

• s-a gestionat conexiunea la Internet şi a reţelei locale; 

• s-au întocmit caietele de sarcini cu specificațiile tehnice pentru achizițiile 

pe linie de IT care au fost realizate în acest an (achiziție de computere și imprimante) și 

s-a acordat asistența necesară serviciului abilitat în realizarea achizițiilor; 

• s-a întocmi necesarul de echipamente de calcul şi periferice pentru birourile 

şi serviciile din cadrul instituţiei; 
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• au fost instalate și configurate toate echipamentele IT care au fost 

achiziționate în acest an; 

• au fost întreținute soft-urile achiziționate sau realizate; 

• s-a realizat legătura și colaborarea cu dezvoltatorii de programe externi, de 

la care acestea au fost achiziționate și care sunt utilizate în cadrul instituției, în vederea 

întreținerii funcționalității acestor programe; 

• s-a asigurat restaurarea bazelor de date, pe baza salvărilor de siguranță 

exportate pe suporți externi; 

• au fost întocmite informările săptămânale pentru Primăria Municipiului 

Piteşti; 

• pe linie de monitorizare:  

• cele 217 camere de monitorizare video au fost monitorizate 24 de ore din 

24 de ore de către personal specializat;  

• au fost instalate și puse în funcțiune 10 camere video cu LPR (License 

Plate Recognition). 

Camerele de monitorizare video sunt amplasate în următoarele locații pe raza 

Municipiului Piteşti: 

Nr. 

Crt. Locație Nr. camere 

1. Bl. A1-A2 Fortuna 1 cameră 

2. Str. Țepeș Vodă, bl. D24 1 cameră 

3. Str. 24 Ianuarie, bl. Z2-Z3 1 cameră 

4. Str. Eftimie Murgu, bl. A4-A4a 1 cameră 

5. Str. Andrei Mureșanu, bl. B17 Biserică 1 cameră 

6. Str. Iancu de Hunedoara, bl. A7 1 cameră 

7. Str. Ștefan cel Mare, bl. PD4 1 cameră 

8. Str. Henri Coandă, bl. PS6-PS7 1 cameră 

9. Str. Smârdan, Parc Tineretului, Complex Negoiu 1 cameră 

10. 

Str. Bibescu Vodă/Str. Pătrașcu Vodă, bl.P4F(Masa 

Tăcerii) 1 cameră 
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11. Str. Bibescu Vodă, bl.P4-P4D (Terra Sat) 1 cameră 

12. Str. Argedava, bl.B3, Complex Piață 1 cameră 

13. Aleea Elie Radu/Str. Ion Nistor, bl. P2-3 1 cameră 

14. Str. Petru Rareș/Str. Lânăriei, Bl. P20 1 cameră 

15. 

Str. Basarabia/Aleea Ținutul Herța, bl.B41 (Teren 

fotbal) 1 cameră 

16. Aleea Ținutul Herța, bl. B31(LIDL) 1 cameră 

17. Str. HCC, bl. B28 1 cameră 

18. Bdul Petrochimiștilor/Str. Ștefan Ciobanu, bl.B4 1 cameră 

19. Bdul Petrochimiștilor, bl. B5 (Baza Sportivă) 1 cameră 

20. Aleea Anghel Saligny, bl. D (Liceul de Chimie) 1 cameră 

21. Str. Eugen Lovinescu, Bl.80,81 1 cameră 

22. Str. Bradului, bl. 45-46 1 cameră 

23. Str. C-tin Stătescu/Str. Mioarei(Planing) 1 cameră 

24. Str. Liviu Rebreanu, Șc. Gen.19 1 cameră 

25. Str. Frații Cătina/Str. Carol Davila, bl.B3 1 cameră 

26. Str. Gheorghe Ionescu Gion, bl. C5, C6 1 cameră 

27. Str. Paltinului, bl.F1 1 cameră 

28. Str. 1 Decembrie 1918/Str. Victor Babeș, bl. M1a 1 cameră 

29. Str. Gheorghe Țițeica, bl. S1,S2 1 cameră 

30. Str. Gheorghe Țițeica, bl. S5 1 cameră 

31. Str. Constantin Noica, bl. T2 1 cameră 

32. Str. Lânăriei, bl.B32-33 1 cameră 

33. Str. Pescarilor/Str. Dimitrie Butculescu, Bl. A4-H1 1 cameră 

34. Str. Vasile Pârvan/Str. Pescarilor, Bl. J6-J8 1 cameră 

35. Str. Banu Mărăcine/Str. Ctin Hamangiu, Bl. D5a 1 cameră 

36. Aleea Mihail Lungeanu, Parc Făget 4 camere 

37. Str. HCC, Complex Romaria 1 cameră 

38. B-dul Petrochimiștilor, Bl.B3-B4 1 cameră 

39. Str. Petru Poni, Cămin Pui de lei 1 cameră 

40. Str. N. Grigorescu, la 2 Cocoși 1 cameră 

41. Str. Paltinului, Șc. 15 1 cameră 
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42. B-dul Republicii, parcul din fața Lic. I.C. Brătianu 2 camere 

43. Str. Craiovei (către Șc. 11) 1 cameră 

44. Str. Petre Ispirescu 1 cameră 

45. Str. Stadionului (pista de biciclete și stadion) 7 camere  

46. Str. Făgăraș, Șc. 14 1 cameră 

47. Str. Frasinului 1 cameră 

48. Str. Smârdan 3 camere 

49. Str. Eremia Grigorescu 1 cameră 

50. Str. Carpați – Complex Ciocârlia 1 cameră 

51. B-dul 1 Decembrie 1918 1 cameră 

52. Piața Vasile Milea 1 cameră 

53. Strada Victoriei 1 cameră 

54. Mc. Donalds Trivale 1 cameră 

55. Piața Primăriei 1 cameră 

56. Cinema București 2 camere 

57. Teatrul Aschiuță 1 cameră 

58. Fortuna 1 cameră 

59. Biblioteca Județeană 1 cameră 

60. Expo Parc 2 camere 

61. Parcul 1907 2 camere 

62. Parc Trivale 7 camere 

63. Parc Prundu 4 camere 

64. Parcul Tineretului 4 camere 

65. Parcul Lumina 1 cameră 

66. Parcul 1907 1 camere 

67. Casa Căsătoriilor 5 camere 

68. Str. M. Eminescu (în fața Pieței Ceair)  2 camere 

69. Piața Ceair  2 camere 

70. Giratoriu Războieni (Șc. Gen. 2) 1 camere 

71. Str. N. Dobrin intersecție cu B-dul Eroilor 3 camere 

72. B-dul Libertății 2 camere 

73. Intersecție Str. Smeurei/Str. N. Dobrin  3 camere 
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74. Giratoriu Ramada 3 camere 

75. 

Intersecție B-dul N. Bălcescu/Str. Dobrogeanu 

Gherea 1 cameră 

76. Intersecție I.C. Brătianu/Calea București  3 camere 

77. Intersecție B-dul N. Bălcescu/Str. George Coșbuc 2 camere 

78. Intersecție Calea Craiovei/Str. Frații Golești 2 camere 

79. B-dul Republicii – Gară 2 camere 

80. Intersecție Calea Craiovei/B-dul Republicii (Finanțe)  3 camere 

81. Intersecție Str. Ghe. Șincai/Str. Tg. Din Vale  2 camere 

82. Intersecție B-dul Petrochimiștilor/Str. Bănănăi 1 cameră 

83. 

Intersecție B-dul Petrochimiștilor/Str. Valea 

Geamăna 

1 cameră 

84. Intersecție Str. Frații Golești/Str. Ghe. Doja 1 cameră 

85. Str. Dumbravei/B-dul Republicii 1 cameră 

86. Intersecție Str. Ghe. Șincai/Str. Crinului 2 camere 

87. Str. Costache Negri 4 camere 

88. Str. Depozitelor (la Legume/Fructe) 2 camere 

89. Str. Stroe Leordeanu(B-dul 1 Decembrie 1918) 1 cameră 

90. Mircea Eliade/Carol Davila 1 cameră 

91. Nicolae Bălcescu/Mircea Eliade 1 cameră 

92. Intersecție B-dul Libertății/Str. Zimbrului 1 cameră 

93. B-dul I.C. Brătianu, la ING Bank  2 camere 

94. Str. Unirii, la Prefectură 1 cameră 

95. Str. Smeurei (la Galeriile Praxis) 1 cameră 

96. Cercul Militar  3 camere 

97. Bulevardul Republicii 2 camere 

98. Bulevardul Eroilor 3 camere 

99. Armand Călinescu 1 cameră 

100. Calea Drăgășani 5 camere 

101. B-dul Libertății 1 cameră 

102. B-dul Petrochimiștilor 4 camere 

103. Vama Pitești 1 cameră 
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104. Războieni (sens giratoriu cu Str. Stadionului) 4 camere 

105. Calea Craiovei 2 camere 

106. Fosta Fabrică de bere 3 camere 

107. DNA Piteşti 1 cameră 

108. Bascov 1 cameră 

109. Str. Dumbravei 2 camere 

110. C.N.C.D. 3 camere 

111. Parc Prundu  1 cameră 

112. Podul Viilor 2 camere 

113. Bascov 2 camere 

114. Lânăriei – calea ferată 1 cameră 

115. Send 92 2 camere 

116. Craiovei 3 camere 

117. Restaurant Capitol 2 camere 

118. Str. Basarabiei 1 cameră 

119. B-dul Libertății 2 cameră 

 

Biroul Informatică și Monitorizare Video și-a desfășurat activitatea în vederea 

creșterii siguranței cetățenilor în spațiile publice supravegheate și monitorizate, 

asigurării intervenției rapide în cazul producerii unor încălcări ale legii, prevenirii și 

descurajării infracționalității, obținerii și stocării imaginilor ce pot fi folosite ca probă 

juridică. 

În acest sens facem următoarele comparații cu anul 2019: 

• dacă în anul 2019 s-au înregistrat 955 evenimente la obiectivele 

monitorizate video, în anul 2020 au fost înregistrate 965 evenimente de acest fel, 

dintre acestea 335 reprezentând fapte antisociale privind nerespectarea prevederilor 

legale pentru păstrarea unui climat civilizat privind curățenia publică, astfel aplicându-

se 133 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor legale potrivit HCL 

97/2017; 

• au fost înregistrate 275 solicitări scrise din partea instituțiilor abilitate 

ale Ministerului Administrației și Internelor pentru evenimente desfășurate în municipiu 
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(accidente rutiere, tulburarea ordinii și liniștii publice etc.), în comparație cu 235 în 

anul 2019; 

• au fost înregistrate 434 sesizări de la cetățeni și instituții, la numărul de 

telefon 0248/984, față de anul 2019 când au fost înregistrate 475 sesizări; 

Toate evenimentele constatate prin intermediul camerelor video au fost 

imediat sesizate patrulelor din teren prin intermediul Dispeceratului în vederea luării 

măsurilor legale. 
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Ca şi în 2020, Biroul Informatică și Monitorizare Video îşi propune şi în 2021 

să contribuie la îndeplinirea obiectivelor principale ale Poliţiei Locale a Municipiului 

Piteşti, constituindu-se în continuare într-o interfaţă eficientă a autorităţii locale cu 

cetăţenii şi celelalte instituţii publice din Piteşti şi din judeţul Argeş. 

SERVICIUL SIGURANȚĂ PUBLICĂ 
 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.155/2010,  Poliţia Locală Piteşti și-a 

desfășurat activitatea pe următoarele linii de activitate: 
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• menținerea ordinii și liniștii publice în zonele și locurile stabilite prin 

planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, 

aprobat în condițiile legii;  

• menținerea ordinii și liniștii publice în imediata apropiere a unităților de 

învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul 

public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale 

și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice 

aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de 

ordine și siguranță publică; 

• identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea 

părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și încredințarea 

acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor 

acestora, în condițiile legii; 

• constatarea contravențiilor și aplicarea de sancțiuni, potrivit competenței, 

pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau 

agresivi, a celei privind programul de gestionare al câinilor fără stăpân și a celei privind 

protecția animalelor și sesizarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân, despre existența acestor câini și acordarea sprijinului personalului specializat în 

capturarea și transportul acestora la adăpost; 

• participarea, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și 

liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, 

acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-

artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea 

activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;  

• asigurarea pazei bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea 

unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților 

administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local; 

• constatarea contravențiilor și aplicarea de sancțiuni pentru nerespectarea 

normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative 
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ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza 

teritorială de competență;  

• participarea, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte 

forte ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, pentru prevenirea și 

combaterea infracționalității stradale; 

• acordarea, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrative teritoriale, 

de sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării 

și restabilirii ordinii publice. 

În acest sens, Serviciul Siguranță Publică, denumit în continuare S.S.P., 

funcţionează în cadrul Poliţiei Locale Piteşti, după cum urmează: 

În organigramă sunt prevăzute un număr de 60 posturi, dintre care 58 sunt de 

execuție, activitatea fiind coordonată de un şef de birou și un șef de serviciu, având 

funcții de comandă. 

Polițiștii locali care compun S.S.P. sunt repartizaţi separat pe fiecare arie de 

activitate, pentru ca fiecare lucrător să își însușească în mod corespunzător legislaţia 

specifică, în vederea luării măsurilor legale ce se impun în exercitarea atribuţiilor de 

serviciu, precum şi în afara acestuia. 

În acelaşi timp, legislaţia generală este cunoscută de toţi lucrătorii, astfel încât 

în caz de substituire, cel care înlocuieşte să ştie ce măsuri poate aplica eficient. 

Repartizarea agenţilor din cadrul Serviciului Siguranţă Publică este 

următoarea: 

• 38 de polițiști locali, repartizați pe patrule auto, ce lucrează în ture de câte 

12 ore, respectiv 12h/24h, 12h/48h. 

• 8 polițiști locali, repartizați în zona centrală a municipiului Piteşti, ce 

lucrează în ture de câte 12 ore,  respectiv 12h/24h, 12h/48h. 

• 7 polițiști locali, repartizați în Piața Ceair, ce lucrează în ture de câte 8 ore, 

respectiv 06:00 – 14:00, schimbul I, 14:00 – 22:00, schimbul II. 

• 2 polițiști locali ce asigură intrarea persoanelor în sediu, având denumirea 

de Ofițer de Serviciu, ce lucrează în ture de 8 ore, respectiv 06:00 – 14:00, schimbul I, 

14:00 – 22:00, schimbul II. 
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• 3 polițiști locali, ce asigură implementarea Proceselor Verbale de 

contravenție și asigură realizarea unei părți din documentația specifică activității 

Serviciului Siguranță Publică, ce lucrează în ture de câte 8 ore, respectiv 08:00 – 16:00, 

06:00 – 14:00 și 14:00 – 22:00. 

• 8 agenți de securitate, ce asigură paza și securitatea la Obiectivele 

Centrelor de Taxe și Impozite ale Primăriei Piteşti, ce lucrează conform programului 

Primăriei. 

Misiunile de ordine şi siguranţă publică au vizat protecţia cetăţeanului şi a 

statului şi s-au realizat prin participarea la prevenirea şi combaterea fenomenului 

infracţional, garantarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale, a siguranţei 

cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, asigurarea climatului necesar instituţiilor 

statului la nivel local, în conformitate cu prevederile legale. 

Ținând cont de cele de mai sus, anul 2020, s-a încheiat cu următoarele 

raportări: 

� Acţiuni şi misiuni 

În cadrul Biroului Ordine Publică s-au desfăşurat 28.912 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, aplicarea prevederilor legale privind protecţia 

animalelor şi gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Piteşti, precum și în alte 

locuri publice frecventate de public numeros, toate aceste activități având drept scop, 

printre altele și măsuri de prevenire și limitare a infecției cu virusul Sars-Cov 2, în 

rândul populației.  

 

� Activităţi conform legislaţiei 

Având în vedere Cap. I, art. 1, din Decretul Președintelui României Nr. 

195/2020 din 16 martie 2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României 

și Anexa 1 art.1, pct.2 din Hotărârea nr.394/2020 din 18.05.2020 privind declararea 

stării de alertă și măsurile care se aplică pentru prevenirea și combaterea efectelor 
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pandemiei de COVID-19, Poliția Locală a Municipiului Piteşti se subordonează 

operațional începând cu data de 01.03.2020 și este inclusă în ansamblul misiunilor 

specifice desfășurate de către I.P.J. Argeș, efectivele fiind angrenate, cu prioritate, în 

activitățile de organizare a dispozitivelor specifice pentru verificarea respectării 

obligației persoanelor izolate, carantinate sau internate, de a nu părăsi locația unde sunt 

plasate, pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de risc care pot apărea în contextul 

răspândirii virusului SARS-COV-2, care determină boala COVID-19, fapt atestat și prin 

Dispozițiile Nr. 969/19.06.2020 și 1231/16.09.2020, emise de Șeful Inspectoratului de 

Poliție Județean Argeș. La declararea Stării de Alertă/Urgență și până în prezent, 

polițiștii locali au desfășurat în proporție de peste 90% din timpul efectiv lucrat, doar 

verificări la domiciliul persoanelor carantinate /izolate, conform dispozițiilor primite din 

partea factorilor decidenți de la secțiile de poliție unde au fost planificați. Cu toate 

acestea, fiind o activitate ce nu se regăsește concret în Legea nr.155/2010, lucrătorii 

instituției și-au desfășurat cu profesionalism și corectitudine sarcinile primite, obținând 

următoarele rezultate: 

• verificări la domiciliul persoanelor izolate/carantinate : 18.609; 

• sancțiuni aplicate conform legislației COVID :   205 

• infracțiuni depistate (persoane care nu respectau măsura carantinării/ 

izolării) și transmise secțiilor de poliție competente teritorial spre soluționare:    9 

• acțiuni de prevenire și verificare a respectării prevederilor Legii nr.55/2020 

(în piețe, stații de autobuz, spații comerciale, locuri publice, spații aglomerate, stadion 

Nicolae Dobrin – susținere permis de conducere):    9.000. 

� Sesizări primite din partea Dispeceratului 

• Pe parcursul anului 2020, au fost primite și transmise spre soluționare 

echipajelor dispuse în teren, un număr de  2.742 de sesizări. 

� Sesizări și reclamaţii din partea cetățenilor 

• În anul 2020, la sediul instituției au fost depuse, înregistrate și soluționate 

un număr de 169 de sesizări scrise sau în format electronic, toate fiind clasate în 

termenul legal prevăzut de legislația în vigoare. 
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� Sancțiuni contravenţionale 

• Totalul sancțiunilor contravenționale aplicate de polițiștii locali în anul 

2020, a fost în număr de 2.592, totalizând valoarea de 491.665.0 lei. 

� Afişări Procese Verbale de contravenţie și invitaţii 

• În perioada analizată, polițiștii locali au afișat la domiciliul 

contravenienților un număr de 443 de procese-verbale. 

COMPARTIMENTUL PAZĂ a executat misiuni în zona de 

responsabilitate, respectiv asigurând paza unui număr de 6 obiective aferente Direcției 

de Taxe și Impozite Locale :      

• Taxe și impozite locale str. Victoriei , nr.7 

• Taxe și impozite locale Trivale, 

• Taxe și impozite locale Găvana  

• Taxe și impozite locale Gară Sud, 

• Taxe și impozite locale Casa Cărţii - 2 locații. 

Îndeplinirea misiunilor de pază la obiectivele enumerate mai sus au fost 

realizate cu un efectiv de 8 agenţi de securitate. 

Pentru  buna desfăşurare  a activităţii de pază, un accent deosebit s-a pus pe 

planificarea, controlul și îndrumarea agenţilor de securitate. A fost acordată atenţie 

pregătirii pe locul de serviciu a agenţilor de securitate, cea mai mare parte a acestora 

dând dovadă de responsabilitate şi discernământ în îndeplinirea misiunilor  

încredinţate. 

Este  necesar  ca fiecare agent de securitate să conştientizeze rolul pe care 

acesta îl ocupă în cadrul sistemului unitar de pază, să cunoască obiectivul încredinţat, 

punctele vulnerabile ale acestuia, astfel încât să fie în măsură să intervină în timp util 

ori de câte ori aceasta impune.  

În continuarea activităţii de pază se va acorda mai multă atenţie studiului 

individual, modului de acţiune în diferite situaţii, de criză, care pot intervenii în 

obiectiv, precum şi atunci când în obiectivul păzit avem de-a face cu un public 

numeros, așa cum în mare parte a anului 2020, s-a înregistrat în permanență un aflux 
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mare de cetățeni, în contextul luării măsurilor de distanțare fizică, aferente apariției 

virusului COVID 19. 

Creşterea eficacităţii activităţii de management operaţional 

Prin realizarea managementului operaţional la nivelul Serviciului Siguranţă 

Publică, s-a urmărit consolidarea şi dezvoltarea performanţelor instituţionale, sens în 

care s-a avut în vedere îndeplinirea cu răspundere a misiunilor zilnice.  

S-a mai urmărit eficientizarea organizării şi planificării într-o concepţie 

unitară a activităţilor, monitorizarea evenimentelor şi misiunilor în derulare, a fluxului 

de date şi informaţii de interes operativ inter şi intra-instituţional şi asigurarea 

suportului deciziţional, precum şi creşterea calităţii documentelor operative şi de 

suport, în vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune în procesul de execuţie.  

Astfel, s-a pus un accent deosebit pe cunoaşterea în detaliu a procedurilor 

operaţionale de către fiecare polițist local, premisă majoră pentru îndeplinirea cu 

maximă competenţă a misiunilor. 

SERVICIUL MANDATE, EVIDENŢA PERSOANELOR, PROTECŢIE 

ŞI INTERVENŢIE și-a desfășurat activitatea în vedere menţinerea ordinii şi liniştii 

publice în zonele şi locurile stabilite prin Planul de Ordine și Siguranţă Publică al 

Municipiului Piteşti, conform competenţei materiale şi teritoriale. Misiunile de ordine şi 

siguranţă publică au vizat protecţia cetăţeanului şi s-au realizat prin participarea la 

prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, a siguranţei cetăţenilor, a proprietăţii 

publice şi private, asigurarea climatului necesar instituţiilor statului la nivel local, în 

conformitate cu prevederile legale. 

Serviciul este format din două birouri și anume:   

-Biroul Intervenție la Evenimente cu 1- Șef Birou și 5 - Politiști Locali 

- Biroul Mandate, Evidenta Persoanelor și Protectie cu 1 – Șef Birou și un 

număr de 7 –Polițiști Locali. 

 Având în vedere Cap. I, art. 1, din Decretul Președintelui României Nr. 

195/2020 din 16 martie 2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României 

și Anexa 1, art. 1, pct. 2 din Hotărârea nr. 394/2020 din 18.05.2020 privind declararea 

stării de alertă și măsurile care se aplică pentru prevenirea și combaterea efectelor 
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pandemiei de COVID-19,  Poliția Locală a Municipiului Piteşti se subordonează 

operațional începând cu data de 01.03.2020 și este inclusă în ansamblul misiunilor 

specifice desfășurate de către I.P.J. Argeș, efectivele fiind angrenate, cu prioritate, în 

activitățile de organizare a dispozitivelor specifice pentru verificarea respectării 

obligației persoanelor izolate, carantinate sau internate, de a nu părăsi locația unde sunt 

plasate, pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de risc care pot apărea în contextul 

răspândirii virusului SARS-COV-2, care determină boala COVID-19, fapt atestat și prin 

Dispozițiile Nr. 969/19.06.2020 și 1231/16.09.2020, emise de Șeful Inspectoratului de 

Poliție Județean Argeș.   

În cadrul Serviciului Mandate, Evidența Persoanelor, Protecție și Intervenție 

au fost desfășurate următoarele activități: 

• Acțiuni și controale executate: 4.532; 

• Activități în colaborare cu alte instituții: 551; 

• Activități de menținere a ordinii și liniștii publice la manifestări sportive, 

cultural artistice: 102; 

• Alte activități speciale : 672; 

• Activități pentru care se asigură supravegherea parcurilor și a unităților de 

învățământ: 18; 

• Sesizări și reclamații: 309;  

• Mandate de aducere executate și comunicarea citațiilor: 22; 

• Cerșetori depistați: 32; 

Au fost constatate și aplicate un număr de 87 de sancțiuni cu o valoare totală 

de 22.260 lei. 

Totodată au fost întreprinse și alte acțiuni cum ar fi: legitimarea și avertizarea 

persoanelor identificate acestea însumând 3.634 . 

Reprezentarea grafică, prin comparație cu anul anterior, este următoarea: 
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Acțiuni și controale executate: 4532; 
 

 
 

Activități în colaborare cu alte instituții: 551 
 

 
 
 

Activități de menținere a ordinii și liniștii publice  
la manifestări sportive, cultural artistice: 102 
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Alte activități speciale : 672 
 

 
 

Sesizări și reclamații: 309 

 
 

Sancțiuni aplicate cu o valoare totală de 22.260 lei. 
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BIROUL INTERVENŢIE LA EVENIMENTE  

În cadrul Biroului Intervenţie la Evenimente, şi-au desfăşurat activitatea un 

numar de 6 politiști locali, coordonați de un șef de birou. Astfel în anul 2020 în cadrul 

acestui birou, au fost întreprinse un număr total de 1357 de acțiuni, misiuni și activități 

în comparație cu anul 2019, în care au fost înregistrate un număr total de 1492 de 

acțiuni, misiuni și activități. În anul 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19, 

activitățile de menținere a ordinii și liniștii publice la unitățile de învățământ, activități 

sportive și cultural artistice au fost diminuate. Au fost totalizate în anul 2020 un număr 

de 446 de acţiuni şi misiuni cu caracter specific comparativ cu anul 2019, când au fost 

desfăşurate un număr de 653 astfel de acţiuni . 

 

Total acţiuni, misiuni şi activiţăţi 

 
 

Acțiuni şi misiuni cu caracter specific 

 
      

Aceste acţiuni au fost executate în vederea menţinerii ordinii şi liniştii publice 

în parcuri şi zone de agrement, parcări, zone pietonale aglomerate, instituţii de 

învăţământ.  

Prin astfel de acţiuni s-a avut în vedere protecţia personalului din aparatul de 

specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la 
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efectuarea unor controale ori acţiuni specifice, precum şi menţinerea unui climat de 

ordine în staţiile şi mijloacele de transport în comun.  

Au participat împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii și 

liniștii publice, cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, 

acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural 

artistice, sportive și religioase, comemorative după caz, precum și a altor asemenea 

activităţi care se desfășoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane 

fiind asigurate cu maximă răspundere, astfel la nivelul anului 2020 fiind înregistrate 94 

misiuni comparativ cu anul 2019, când s-au desfășurat un număr de 216 misiuni .  

 
Misiuni sociale, culturale, sportive, etc 

 
 
Poliţiştii locali din cadrul Biroului Intervenţie la Evenimente, au acordat  

sprijin operativ politiștilor locali din cadrul altor servicii şi birouri ce aparţin Poliţiei 

Locale Piteşti aflaţi în executarea misiunilor privind depistarea şi legitimarea 

persoanelor,  care au comis fapte antisociale, fiind astfel luate măsuri legale specifice. 

S-au desfăşurat misiuni în comun cu Inspectoratul de Poliţie a Municipiului Piteşti 

conform Ordinului M.A.I.  nr.60/2010, privind organizarea şi executarea activităţilor de 

menţinere a ordinii publice, fiind emis Ordinul M.A.I. Nr. 44, prin care s-a dispus 

operaționalizarea conducerii Politiei Locale de către structurile M.A.I. și potrivit cărora 

efectivele instituției se găsesc sub comanda operațională a Poliției Române, executând 

acțiuni comune și / sau individuale pentru verificarea și aplicarea prevederilor Legii Nr. 

155/2010 – Legea Poliției Locale, desfăşurând astfel în anul 2020 un număr de 200 

misiuni comparativ cu anul 2019, când au fost efectuate 83 misiuni ce au vizat 

asigurarea unui climat optim de ordine şi siguranţă publică pe raza Municipiului Piteşti  
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şi care au dus la prevenirea unor fapte antisociale, precum şi la acoperirea unor zone 

importante de competenţă. 

Misiuni desfăşurate cu Poliţia Naţională 
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În afara misiunilor efectuate în comun cu Inspectoratul de Poliţie a 

Municipiului Piteşti, s-au mai desfăşurat în anul 2020 un număr de 164 misiuni 

împreună cu I.J.J. Argeş comparativ cu anul 2019, când numărul acestor misiuni au 

fost de 144 şi 24 misiuni împreună cu I.S.U. Argeş comparativ cu anul 2019, când s-au 

înregistrat 22 .  

Misiuni desfăşurate cu I.J.J. Argeş 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Misiuni desfăşurate cu I.S.U. 
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     De asemenea s-a avut în vedere că pe raza Municipiului Piteşti să fie ținut sub 

control fenomenul cerşetoriei de orice fel, a oamenilor fără adăpost, în acest sens  

confruntându-ne cu probleme majore care au vizat nu numai fenomenul de cerşetorie cât 
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şi al oamenilor fără adăpost care practicau sub o formă sau alta cerşetoria producând 

disconfort civic. Astfel acest fenomen, putem spune, că a fost ţinut sub control, cei 

depistaţi apelând la mila publicului fiind triaţi, unii dintre aceştia fiind încredinţaţi 

serviciilor publice de asistenţă socială, minorii fiind încredinţaţi după caz părinţilor sau 

serviciilor specializate, astfel încât putem spune că la finalul anului 2020 au fost tot mai 

puţine astfel de situaţii. 

Acţiuni şi misiuni în colaborare cu alte instituții 

 
 

 S-a înregistrat o creștere a activității acțiunilor efectuate pe timpul nopții atât 

vara cât și iarna pentru depistarea, legitimarea și sancționarea persoanelor care 

deranjează ordinea și liniștea publică, precum și depistarea persoanelor fără adăpost și 

cazarea pe timpul iernii a acestora în centre special amenajate. Acţiunile au fost în 

număr de 120. 

Acţiuni efectuate pe timpul nopţii și activități speciale 
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 Activitatea de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a unor sancţiuni 

pentru nerespectarea normelor legale, privind convieţuirea socială stabilită prin legi sau 

acte administrative ale autorităţilor administrative, pentru faptele constatate pe raza 

teritorială de competenţă a Municipiului Piteşti, a avut ca rezultat pe anul 2020, un 

număr de 98 sancţiuni din care 78 amenzi contravenționale și 20 avertismente 

comparativ cu anul 2019, când au fost aplicate un număr de 82 sancțiuni din care 81 

amenzi contravenționale și 1 avertisment. 

Sancţiuni contravenționale 

Total sancțiuni 

 
 

Amenzi contravenționale 
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Avertismente scrise 

 
       

 

BIROUL MANDATE, EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, 
SOLUŢIONARE SESIZĂRI 

 
În cadrul Serviciului Mandate, Evidență a Persoanelor, Protecție și 

Intervenție, funcţionează Biroul Mandate, Evidenţă a Persoanelor, Soluţionare Sesizări 

şi are în componenţă 8 posturi, din care 7 agenţi şi un șef birou: 

• În organigramă sunt prevăzute un număr de 8 posturi, activitatea fiind 

coordonată de un şef de birou. 

• Agenţii care compun B.M.E.P.S.S., sunt repartizaţi pe două agenții, pe 

fiecare arie de activitate, pentru ca fiecare lucrător să își însușească în mod 

corespunzător legislaţia specifică în vederea luării măsurilor legale ce se impun în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi în afara acestuia. 

• Toate procedurile cuprinse în Planul de management, descriu activitățile 

detaliat și etapizat modul de acțiune în funcție de necesitate. Pentru buna finalizare a 

activităților specifice atribuțiilor B.M.E.P.S.S., acestea sunt aduse la cunoștință 

agenților pe bază de semnătură individuală, discutate de fiecare dată când situația o 

impuse, fiind evidențiate și în Planul de Pregătire Anuală. 

La nivelul B.M.E.P.S.S., în decursul anului 2020, au fost desfășurate 

următoarele  activităţi: 
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� Comunicări citații și executare mandate de aducere: În baza 

prevederilor Legii nr.155/2010, Poliţia Locală prin B.M.E.P.S.S., asigură comunicarea 

citațiilor și executarea mandatelor emise de instituţiile de cercetare și urmărire penală, 

strict pe raza administrativ teritorială a municipiului Piteşti. În acest sens, în decursul 

anului 2020 au fost emise şi înaintate către instituţie un număr de 22 de comunicări de 

citații acte procedurale emise de instanțele de judecată. În consecință, rata de 

finalizare a acestor acte procedurale a fost de 100%. 

� Evidenta persoanelor, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale 

cetăţenilor români / verificări persoane domiciliu: Pentru aplicarea prevederilor 

legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români, s-a sprijinit Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, efectuând până la sfârșitul 

anului în curs, un număr de 602 de verificări pe linie de evidența persoanei, acte de 

identitate cu termen de valabilitate expirat. Tuturor celor care au fost verificați cu ocazia 

întocmirii proceselor verbale de verificare și îndrumare, au fost și avertizați să respecte 

prevederile legislative. 

Pentru aplicarea prevederilor legale privind verificări persoane izolate la 

domiciliu au fost întreprinse un număr de 2.126 de acțiuni verificare persoane izolate la 

domiciliu (Covid-19), conform listelor primite de la secțiile de politie.  
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� Înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și 

administrarea condominiilor: Pentru respectarea prevederilor legale privind 
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înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea 

condominiilor, acțiuni diverse privind soluționări sesizări, pe parcursul anului 2020,     

s-au întreprins un număr de 136 acțiuni și s-au efectuat un număr de 457 de legitimări 

privind verificări aspectele neconforme sesizate, persoanele fiind avertizate, ca în cazul 

în care aspectele neconforme depistate nu vor fi remediate, vor fi sancționați 

contravențional. Activitatea de verificare a cărţilor de imobil pe raza municipiului 

Piteşti are caracter permanent. 

� Soluţionare sesizări şi reclamaţii din partea cetăţenilor: În anul 2020, 

lucrătorii au primit spre soluţionare un număr de 98 de sesizări ce au avut drept 

conţinut nerespectarea normelor privind convieţuirea în spaţii comune; deranjarea 

frecventă a ordinii şi liniştii publice; nerespectarea legislaţiei privind organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari; distrugeri ale spaţiilor verzi, ale domeniului 

public sau ale bunurilor ce aparțin unor persoane fizice; utilizarea abuzivă a unor spații 

comune din locuințe etc., fiind întreprinse un număr de 266 acțiuni pentru aplicarea 

prevederilor legale privind sesizări şi reclamaţii din partea cetățenilor și 255 acțiuni 

pentru aplicarea prevederilor legale privind buna gospodărire și înfrumusețare a 

municipiului Piteşti. 

 

� Sancţiuni contravenţionale: În completarea activităţii specifice, au fost 

situaţii când s-a impus şi sancţionarea contravenţională a unor persoane, fiind înregistrat 
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un total de 9 sancţiuni contravenţionale, aplicate pe OUG nr.97/2005, Legea 

nr.61/1991, rep., H.C.L. nr.197/2017, OUG nr. 55/2002, în valoare totală de 3.460 lei. 

� Acţiuni comune cu agenţi din cadrul Biroului Ordine Publică, 

Siguranţă Rutieră sau alte instituţii: Pe parcursul anului 2020, lucrătorii 

B.M.E.P.S.S., au desfăşurat și acțiuni comune cu lucrătorii Biroului Ordine Publică, 

Siguranţă Rutieră sau cu reprezentanți ai altor instituții pe diferite segmente de 

activitate, dintre care: asigurarea măsurilor de ordine la activităţi  cultural – sociale, 

totalizându-se un număr de 110 activități.                                                 

� Pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice la instituțiile de 

învățământ: Pentru menținerea unui climat de siguranță publică la instituțiile de 

învățământ din municipiul Piteşti, respectiv Șoala Generală nr.16, Școala Generală nr.12 

”Negru Vodă” și Școala Generală nr.13 ”Mircea Cel Bătrân”, pe tot parcursul anului 

școlar 2019, zilnic de luni până vineri în intervalul orar 07,45- 08,15 și 11,45- 12,30  

lucrătorii B.M.E.P.S.S. au avut un număr de 983 prezențe la intrarea și ieșirea elevilor 

de la cursuri. De reținut este faptul că pe tot parcursul anului 2020, nu a fost înregistrat 

nici un eveniment negativ la vreuna dintre locațiile avute spre supraveghere. 

 

� Prevederilor legale privind protecţia animalelor şi gestionarea câinilor 

fără stăpân din municipiul Piteşti: Pentru aplicarea prevederilor legale privind acțiuni 

pentru depistare deținere câini periculoși și agresivi și acțiuni privind deținerea câinilor 

fără stăpân, au fost întreprinse un număr de 49 acțiuni privind prezenţa animalelor 
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agresive fără stăpân pe domeniul public, hrănirea sau construirea de adăposturi 

improvizate pentru acestea. 

� Alte activităţi privind persoane legitimate: Cu ocazia soluţionării 

sesizărilor privind verificarea pe linia evidenţei persoanelor, administratorilor 

asociaţiilor de proprietari, pentru solicitarea unor explicații, au fost legitimate un număr 

de 1.059 de persoane, dintre care persoane avertizate cu ocazia soluţionării sesizărilor 

şi stingerea litigiilor pe cale amiabilă- în număr de 117. 
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COMPARTIMENTUL DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCŢII ŞI AFISAJ STRADAL 
 

În cadrul compartimentului DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJ 

STRADAL au fost executate 1.951 de acțiuni 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 Piteşti. 
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În cadrul acestor acțiuni politiștii locali au colaborat cu inspectorii din cadrul 

Primăriei Municipiului Piteşti în 75 de cazuri, cu inspectorii din cadrul Inspectoratului 

de Stat în Construcții Argeș în 9 cazuri, cu reprezentanți ai ADP în 148 de cazuri și Apă 

Canal 2000 S.A., în 17 cazuri. Urmare adreselor primite de la Administrația Domeniului 

Public Piteşti au fost verificate 1102 lucrări de construire executate pe domeniul public 

în baza avizului acordat. 

În această perioadă au fost constatate și aplicate un număr de 38 contravenții 

din care: 

• 16 sancțiuni contravenționale conform Legii nr.50/91 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, în valoare totală de 31.000 lei; 

•  22 sancțiuni contravenționale, conform HCL nr.197/2017. 

 
    

 

 

 

 

 

  Au fost repartizate spre verificare și soluționare 634 sesizări și reclamații, 

acestea fiind soluționate în termenul legal. 

                 A fost un an în care soluționarea sesizărilor primite a fost îngreunată de 

respectarea măsurilor impuse de pandemia generată de Covid-19 şi s-a urmărit 

soluţionarea acestora în termenul legal conform O.G. nr.27/2002. 
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                De asemenea, politiștii locali au participat activ și direct în asigurarea 

măsurilor de siguranţă în stare de urgență. Acestea au constat în asigurarea perimetrului 

imobilului ce a avut ca destinație izolarea persoanelor aflate în carantină. 
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COMPARTIMENTUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE 
 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite conform competențelor, polițiștii 

locali din cadrul Compartimentului Activități Comerciale, au desfășurat pe parcursul 

anului 2020, următoarele acțiuni: 

Au fost organizate şi desfăşurate un număr de 6.780                                

controale, atât independent cât și cu Primăria Municipiului Piteşti și alte instituții 

aparținând Consiliului Local al Municipiului Piteşti, urmărind respectarea prevederilor 

legale de către persoanele fizice şi juridice, care desfăşoară activităţi comerciale 

stradale, în pieţe agroalimentare, târguri, în centre comerciale si magazine, privind 

deţinerea autorizatiei / avizului de funcţionare emis de Primăria Municipiului Piteşti, în 

conformitate cu O.G. nr. 99/2000 actualizată, verificarea actelor de provenienţă a 

mărfurilor şi a persoanelor angajate să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege, 

verificarea dispoziţiilor primarului privind suspendarea temporară a activităţii 

comerciale ale unor societăţi comerciale sau puncte de lucru, verificări la producătorii 

agricoli, societăți comerciale, întreprinderi familiale și persoane fizice autorizate, 

verificări sezoniere privind respectarea O.G. nr. 99/2000 actualizată. 
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Urmare controalelor, în cursul anului 2020, au fost verificate 408 unități de 

alimentație publică, atât în urma adreselor primite din partea Primăriei Municipiului 

Piteşti cât și prin autosesizare, acestea intrând în legalitate prin obținerea autorizației / 

vizei de desfășurare activitate conform codurilor CAEN 561 - restaurante, 563 – baruri 

și 932 – alte activități recreative și distractive, taxele datorate fiind repartizate către 

bugetul local, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

În perioada 01.01 – 31.12.2020, au fost verificați peste 5500 agenți economici 

și producători agricoli, conform planurilor de acțiune stabilite, atât în piețe și zonele 

adiacente precum și pe domeniul public, de pe raza administrativ-teritorială a 

municipiului Piteşti. 

Urmare acestor activităţi, poliţiştii locali au constatat şi aplicat un număr de 

153 sancţiuni contravenționale în valoare totală de 31.700 lei, din care: 

• un număr de 15 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, conform 

O.G. nr.99/2000 actualizată, privind desfășurarea activității de alimentație publică fără 

autorizație de funcționare emisă de Primăria Municipiului Piteşti, precum și 

împiedicarea controlului prin neprezentare; 

• un  număr de 103 sancțiuni au fost aplicate conform H.C.L. nr. 197/2017 

privind exercitarea activității de comerț pe domeniul public, fără a deține acordul 
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autorităților administrației publice locale, precum și depozitarea și expunerea spre 

vânzare a produselor agroalimentare în afara spațiilor comerciale; 

• un număr de 2 sancțiuni contravenționale conform Legii nr.349/2002 

privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun; 

• un număr de 14 sancțiuni contravenționale, conform Legii nr.145/2014 

privind lipsa etichetelor pe produsele destinate comercializării; 

• un număr de 4 sancțiuni contravenționale, conform Legii nr.61/1991 

republicată privind comercializarea alcoolului în interiorul piețelor; 

• un număr de 13 sancțiuni contravenționale, conform Legii nr.55/2020  

privind nerespectarea măsurilor de protecție privind combaterea epidemiei de Covid-19 

( lipsă mască ); 

• un număr de 2 sancțiuni contravenționale, conform Legii nr.12/1990 

privind comercializarea de produse în interiorul piețelor, fără îndeplinirea condițiilor 

legale. 

 

                    

Tot în aceasta perioadă s-au aplicat un număr de 4 suspendări de activitate alimentație 

publică, conform O.G. nr.99/2000 actualizată, ca măsură complementară, privind 

funcționarea fără autorizație de funcționare eliberată de Primăria Municipiului Piteşti, 

conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
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Au fost repartizate spre verificare și soluționare 147 sesizări și reclamații, 

acestea fiind soluționate în termenul legal. 

 
În anul 2020 polițiștii locali din cadrul Compartimentului Activități 

Comerciale, prin activitățile desfășurate, au urmărit creșterea calității și eficienței 

serviciilor publice, pentru asigurarea unui mediu de afaceri stabil și predictibil, având ca 

obiect principal verificarea gradului de autorizare a comercianților pe raza municipiului 

Piteşti, respectiv deținerea acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale, emis 

de Primăria Municipiului Piteşti, astfel, urmărindu-se creșterea gradului de autorizare 

comercială. 

 
COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI: În cursul anului 2020 

poliţiştii locali din cadrul Compartimentului Protecția Mediului au efectuat 1844 

controale/verificări specifice conform atribuţiilor în domeniul protecţiei mediului 

precum şi în colaborare cu alte instituţii.  
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Au fost organizate acţiuni de identificare şi notificare a proprietarilor 

terenurilor afectate de depozitări necontrolate de deşeuri precum şi a terenurilor 

insalubre în vederea luării măsurilor necesare salubrizării. De asemenea au fost 

efectuate un număr de 274 verificări la persoanele juridice cu privire la existenţa 

contractelor de salubrizare.  

Printre obiectivele urmărite au fost: 

• respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi 

depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; 

• verificări privind starea de curăţenie a rampelor de deșeuri municipale; 

• respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi din 

municipiu; 

• aplicarea legislației în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide și 

solide pe domeniul public; 

• respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în 

limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale; 

• indentificarea depozitărilor necontrolate de deșeuri pe domeniul public și 

privat al municipiului Piteşti; 

• respectarea normelor legale cu privire la protecția mediului; 

• de asemenea, în perioada Stării de Urgență au fost desfășurate operațiuni 

specifice în colaborare cu Jandarmeria Română. 
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Au fost repartizate spre verificare 204 de sesizări şi reclamaţii soluţionate în 

termenul legal. 

 

 Conform atribuţiilor specifice au fost efectuate de asemenea un număr de 378 

acţiuni în colaborare cu alte instituţii. 

 

Urmare verificărilor efectuate au fost aplicate un număr de 5 sancţiuni pentru 

nerespectarea prevederilor HCL nr.197/2017, respectiv Legii nr .101/2006 în valoare de 

500 lei. 

15

5

2019

2020

Sanctiuni
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SERVICIUL JURIDIC EVIDENŢĂ OPERATIVĂ ŞI RESURSE 

UMANE 

Activitatea în cadrul Serviciului Juridic Evidenţă Operativă şi Resurse Umane 

s-a desfăşurat cu un număr de 6 funcţionari publici +/-1, fluctuaţia pe parcursul anului 

2020 la nivelul serviciului, fiind de o persoană care a fost suspendată pentru concediu 

de creștere copil. 

Activitatea de resurse umane a vizat mai multe aspecte, respectiv: 

� Organizarea şi funcţionarea instituţiei 

Prin HCL nr.270/27.08.2020 a fost modificată Organigrama şi Statul de 

funcţii ale Poliţiei Locale a Municipiului Piteşti, prin înființarea începând cu data de 

01.09.2020 a Compartimentul Control Intern aflat în subordinea directă a Directorului 

General cu o structură formată dintr-un post vacant de consilier, clasa I, gradul 

profesional superior. A fost actualizat şi aprobat prin Decizia nr.112/24.12.2020 

Regulamentul Intern al Poliției Locale a Municipiului Piteşti. Prin Decizia nr.51/2020 a 

fost aprobat Planul de măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei 

determinate de infectarea cu COVID-19. 

� În cursul anului 2020 fluctuaţia de personal a fost următoarea: 

 La data de 01.01.2020, în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Piteşti erau 

încadrati 168 de salariaţi. În cursul anului 2020 au existat următoarele mişcări în 

efectivul de salariaţi : 

• 4 angajări 

• un transfer în interesul serviciului; 

• un salariat pensionat la limită de vârstă, căruia i s-a prelungit raportul de 

serviciu până la data de 30.05.2021; 

La data de 31.12.2020 structura organizatorică a Poliţiei Locale a 

Municipiului Piteşti şi numărul de personal, se prezintă astfel: 

                Organigrama prevede:  - 6 servicii 

                                                  - 7 birouri 

              - 6 compartimente 

       Efectiv prevăzut: - 177 posturi 
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Efectiv ocupat: -173 posturi din care 2 salariaţi au raportul de serviciu 

suspendat pentru creştere copil până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar un salariat are 

raportul de serviciu suspendat pentru incapacitate temporară de muncă. 

Vacante – 2 posturi 

2 posturi vacante în curs de ocupare în urma concursului de recrutare 

organizat în data de 08.12.2020. 

  Prevăzute Ocupate Vacante 

Nr. 

crt. Posturi Nr. 

Procent 

% Nr. 

Procent 

% Nr. 

Procent 

% 

1 Poliţişti locali 128 72.32      125 70.63 3 1.70 

2 Personal contractual 13 7.35 13 7.35 0 0 

3 Funcţionari publici 20 11.30 19 10.74 1 0.57 

4 

Funcţii de conducere 

(poliţisti locali) 13 7.35 13 7.35 0 0 

5 

Funcţii de conducere 

(personal contractual) 0 0 0 0 0 0 

6 

Funcţii de conducere 

(funcţionari publici) 3 1.70 3 1.70 0 0 

7 Total 177 100 173 97.77 4 2.27 

 
În prezent, din cele 177 de posturi prevăzute sunt ocupate 173, ceea ce 

reprezintă 97.77%, iar 2 posturi sunt vacante și 2 posturi în curs de ocupare, 

reprezentând  2.27%.  

� Calcularea şi acordarea drepturilor salariale: Au fost studiate şi aplicate 

dispoziţiile actelor normative şi administrative apărute cu referire la drepturile salariale 

şi anume : 

• Legea  cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare. Au fost recalculate drepturile 

salariale astfel cum a stabilit instanţa de judecată în mod definitiv, pentru fiecare 

reclamant în parte din:  
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• Dosarul Nr.1363/109/2018, soluţionat definitiv prin Hotărârea Civilă 

Nr.1343/2019 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, pentru perioada 09.04.2015 - 

30.06.2017; 

• Dosarul Nr.11192/3/2018, soluţionat definitiv prin Hotărârea Civilă 

Nr.3847/2019 pronunţată de Curtea de Apel București, pentru perioada 09.04.2015 - 

30.06.2017.    

Lunar s-au verificat şi s-au acordat noile gradaţii de vechime, salariaţilor 

care trec într-o nouă tranşă de vechime.  

S-a întocmit şi aprobat documentaţia pentru acordarea voucherelor de 

vacanţă pentru anul 2020 conform O.U.G. 8/2009 privind acordarea voucherelor de 

vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.107/2018 privind 

modificarea şi completarea  unor acte administrative precum şi pentru prorogarea unor 

termene, precum şi  H.G.R. nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor  metodologice 

privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare. 

� Fundamentarea fondului de salarii şi a cheltuielilor de personal: Pe 

parcursul anului 2020, dar şi la finalul anului  au fost întocmite estimări ale fondului de 

salarii în aşa fel încât fondurile solicitate de către ordonatorul principal de credite să fie 

suficiente pentru acordarea drepturilor salariale. 

� Evoluţia în carieră: În perioada 01.01.2020 - 08.11.2020 funcţia publică 

de conducere temporar vacantă de Şef Serviciu Juridic Evidenţă Operativă şi Resurse 

Umane a fost exercitată temporar de către un salariat din cadrul aceluiaşi serviciu.  

La data de 25.06.2020 a fost organizat examen de promovare în grad 

profesional la care au participat 7 funcţionari publici. În urma finalizării examenului toţi 

candidaţii au promovat în gradul profesional superior celui deţinut începând cu  

01.07.2019, conform diagramei alăturate. 
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4%

Promovare în grad - Anul 2020

 
  În urma examenului de promovare în clasa desfăşurat în data de 

17.08.2020 la nivelul Poliției Locale Piteşti, s-au înscris şi au promovat 11 funcţionari 

publici,  începând cu data de 01.09.2020, conform diagramei alăturate. 

6%

Promovare în clasa -Anul 2020

 
 

 În anul 2020 au promovat în clasă 11 funcţionari publici comparativ cu anul 

2019 (6 funcţionari publici promovaţi) ceea ce indica preocuparea angajaţilor pentru 

perfecţionarea pregătirii profesionale şi dobândirii unor abilităţi şi deprinderi practice în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu.  

De asemenea, Poliţia Locală a Municipiului Piteşti a organizat în data de 

08.12.2020 concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice specifice de 

execuţie vacante, de poliţist local și a unei funcții publice generale de execuție de 

consilier achiziții publice. 

� Emiterea deciziilor: În funcţie de situaţia concretă, au fost emise, în cursul 

anului 2020, un număr de 103 decizii pentru organizarea şi funcţionarea instituţiei, 

numiri în funcţie publică, suspendări raport de serviciu, mutări, promovări, sancţiuni 

disciplinare, acordare spor de vechime, participare la cursuri de formare profesională, 

acordare drepturi salariale, suspendări/încetări suspendări pentru concedii medicale 
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peste 30 de zile, suspendări pentru concediu paternal. Din cele 103 decizii, două decizii 

au fost anulate. 

� Gestionare dosare personale/profesionale: Au fost întocmite dosare 

profesionale pentru noii funcţionari publici încadraţi şi au fost actualizate dosarele 

profesionale/personale ale salariaților instituției, ori de câte ori s-a impus acest lucru. 

� Actualizarea bazelor electronice de date – site ANFP, REVISAL, 

formularul L153: 

 Revisal-ul şi site-ul A.N.F.P. au fost actualizate ori de câte ori au intervenit 

modificări sau actualizări în structura instituţiei şi în situaţia salariaţilor. A fost obţinută 

semnătura electronică pentru transmiterea electronică a unor documente la A.N.F.P. 

Atât site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cât şi REVISAL-ul au fost 

actualizate atunci când au intervenit modificări potrivit legii. Au fost transmise raportări 

ANFP privind numirea și modificarea raportului de serviciu al funcţionarului public, 

precum şi raportarea situaţiei privind salariile funcţionarilor publici. S-au completat şi 

transmis formularul Formularul L153 în septembrie 2020, conform prevederilor 

legislative în vigoare. De asemenea a fost finalizat procesul de introducere a tuturor 

informațiilor din situația salariaților, în platforma RUSAL, în scopul digitalizării 

activităților de resurse umane de la nivelul instituției și pentru obținerea unei baze de 

date cât mai complete. 

� Fişele postului: S-a urmărit întocmirea precum şi actualizarea fişelor 

postului în funcţie de modificările intervenite în organizarea şi funcţionarea instituţiei 

sau în cariera profesională a salariaţilor.  

� Gestionarea rapoartelor de evaluare profesională: A fost derulată 

activitatea de evaluare profesională a tuturor salariaţilor, pentru anul anterior.  

� Aplicarea sancţiunilor disciplinare şi activitatea de consilier etic: În 

cursul anului 2020 nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare. De asemenea, au fost emise 

2 decizii de radiere a sancţiunilor la împlinirea termenului prevăzut de lege. Situaţia 

sancţiunilor disciplinare a fost permanent actualizată pe site-ul A.N.F.P. Consilierul etic 

a transmis semestrial,  raportările privind activitatea de consiliere etică de la nivelul 
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instituţiei, precum şi centralizarea activităţii desfăşurate la nivelul Comisiei de 

Disciplină. 

� Formarea profesională: A fost întocmită documentația prin care a fost 

solicitată repartizarea unui număr de 5 locuri la cursurile obligatorii de formare 

profesională, conform Ordinului nr.1/2020 privind formarea inițială, în anul 2020, în 

instituțiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a  polițiștilor locali  cu atribuții 

în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere. Din cauza 

pandemiei de Covid 19, cursurile de formare profesională nu s-au putut organiza. 

� Gestionarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese: Toţi 

funcţionarii publici au depus în termenul prevăzut de lege declarația de avere și de 

interese, actualizate anual. Declaraţiile au fost postate pe site-ul Poliției Locale Piteşti  

şi trimise la ANI, în ordine cronologică.  

� Fişele de evidenţă a timpului de lucru: Lunar au fost verificate toate 

pontajele şi listele pentru acordarea dreptului la normă de hrană, fiind gestionate : 

• 186 concedii medicale eliberate pentru 80 de salariaţi din cadrul instituţiei, 

însumând 1768 zile calendaristice și respectiv 1270 zile lucrătoare; 

• cereri de concedii de odihnă pentru 173 salariați, însumând 4630 zile 

lucrătoare; 

• concedii pentru situaţii deosebite pentru 31 de salariați, însumând 106 zile 

lucrătoare. 

� Întocmire şi completare formulare statistice: La termenele impuse de 

lege au fost întocmite şi comunicate dări de seamă, respectiv LV trimestrial și S 3 anual. 

Alte activităţi de resurse umane 

• Au fost emise adeverinţe de salariaţi pentru diferite situaţii.  

• A fost întocmită corespondenţa cu instituţiile sau autorităţile care au 

solicitat informaţii legate de obiectul de activitate al serviciului . 

• Salariaţii din cadrul serviciului au participat la activitatea de inventariere a 

patrimoniului de la nivelul instituţiei. 

• A fost studiată în permanenţă legislaţia privind funcţionarii publici şi 

personalul contractual. 
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În ceea ce priveşte activitatea juridică de la nivelul instituţiei, în decursul 

anului 2020, aceasta a fost realizată astfel: 

Evidenţa operativă a proceselor verbale de constatare şi sancţionare a 

contravenţiei a fost actualizată permanent în format electronic, în scopul creării unei 

baze de date reale, capabile să furnizeze în orice moment informaţiile solicitate. 

La începutul anului era un număr de 88 de litigii în curs de soluţionare, pe 

rolul instanţelor judecătoreşti (plângeri contravenţionale, solicitări de drepturi salariale, 

pretenţii etc.). Pe parcursul anului 2020 au fost constituite noi litigii în instanţă, 

respectiv 78 de plângeri contravenţionale/contestații decizii emise de instituție. Dintre 

acestea au fost finalizate 84 de speţe în cursul acestui an, aceasta implicând o activitate 

intensă din partea consilierilor juridici din cadrul serviciului: formulare de întâmpinări, 

concluzii, cereri de apel, propunere de probe şi colectarea acestora, reprezentarea 

instituţiei în faţa instanţelor competente, etc. 

La sfârşitul anului 2020, sunt în curs de soluţionare 82 litigii în care 

instituţia este parte, pe rolul instanţelor judecătoreşti, pentru soluţionarea cărora 

consilierii juridici au început întocmirea documentaţiei specifice. 

Astfel, în cursul anului 2020 la nivelul biroului juridic au fost înregistrate un 

număr total de 166 dosare pe rolul instanţelor de judecată. Acestea, după obiectul cererii 

formulate se clasifică astfel: 

• 154 plângeri contravenţionale; 

• 7 alte obiecte, contestaţii acte administrative, etc; 

• 4 plângeri penale disciplina în construcții; 

• 1 sesizare parchet-pentru solicitare mită polițist local. 

Activitatea detaliată a fiecărui consilier juridic în parte, pentru fiecare dosar 

aflat pe rolul instanţelor judecătoreşti, constituie anexă la prezentul raport.  

Situaţia cauzelor înregistrate pe rolul instanţelor de judecată, soluţionate în 

cursul anului 2020: 

• Total cauze soluţionate nr.84 

• Câştigate : 50 

• Pierdute : 17 
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• Înlocuire cu avertisment :14 

• Renunțare la judecată : 1 

• Anulează cererea :2 

 
 

Comparativ cu anul 2018 , 2019, situaţia litigiilor în care instituția este parte, 

se prezintă astfel: 

 
Anul 2020 Anul 2019 Anul 2018 

 

-Total cauze soluţionate 

nr.84 

-Câştigate : 50 

-Pierdute : 17 

-Înlocuire cu avertisment 

:14 

-Renunțare la judecata : 1 

-Anulează  cererea :2 

 

  

- -Total cauze soluţionate 

nr.168 

 -Câştigate : 95 

 -Pierdute : 37 

 -Înlocuire cu avertisment 

:30 

 -Renunțare la judecata : 3 

 -Suspendare cauza : 1 

 -Anulează apelul si 

cererea :2 

 

-Total cauze soluţionate 

nr.188 

-Câştigate nr.123 

-Pierdute nr.27 

-Înlocuire cu avertisment 

nr.38 

 

 

 Pentru toate procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei, 

care nu au fost contestate în termenul legal, au fost făcute demersurile legale în vederea 

executării acestora. 
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Şeful compartimentului, dar şi ceilalţi consilieri juridici din cadrul serviciului, 

au acordat asistenţă şi consultanţă juridică compartimentelor instituţiei ori de câte ori  

le-a fost solicitat. Şeful compartimentului, iar în absenţa acestuia, locțiitorul, a avizat de 

legalitate orice document întocmit la nivelul instituţiei, de natură să angajeze 

răspunderea patrimonială a acesteia. 

Au fost sesizate organele de urmărire penală, fiind întocmite documente în 

acest sens, conform prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, atunci când organele de control ale instituţiei au constatat fapte 

care constituie infracţiuni. 

Au fost formulate răspunsuri în termenul legal şi s-a solicitat suplimentarea 

documentaţiei atunci când a fost solicitată instituirea popririi asupra veniturilor salariale 

ale angajaţilor. 

Au fost formulate răspunsuri în termenul legal la toate lucrările repartizate de 

conducere în vederea soluţionării. 

 

SERVICIUL  LOGISTICĂ, ACHIZIȚII, ADMINISTRATIV ȘI 

ARHIVĂ  

Activitatea Serviciului Logistică, Achiziții, Administrativ și Arhivă s-a 

desfășurat în condiții foarte bune, reușind să-și îndeplinească obiectivul fundamental și 

anume asigurarea cu bunuri, servicii și lucrări necesare desfășurării activităților din 

Poliția Locală a Municipiului Piteşti în condiții de eficiență și eficacitate a funcționării 

structurii din punct de vedere logistic, desfășurarea în condiții optime și de normalitate a 

activității instituției, precum și integritatea și securitatea patrimoniului. 

Baza realizării obiectivului operațional a reprezentat-o nivelul de pregătire 

foarte bun al personalului ce încadrează serviciul. 

Obiectivul fundamental a fost îndeplinit urmărindu-se finalitatea tuturor 

activităților operaționale după cum urmează: 

• Asigurarea de bunuri, servicii și lucrări necesare desfășurării activităților 

comune și specifice birourilor și celorlalte structuri în condițiile respectării legislației  în 

vigoare; 
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• Planificarea și utilizarea optimă a resurselor financiare prevăzute în bugetul 

Poliției Locale a Municipiului Piteşti; 

• Asigurarea serviciilor specifice activităților compartimentelor instituției; 

• Mentenanța bunurilor aflate în proprietatea sau administrarea instituției, 

precum și a celor aflate în agențiile din municipiul Piteşti; 

• Evidențierea și promovarea previziunilor pe termen scurt și mediu privind 

asigurarea de bunuri și servicii, precum și a operațiunilor de mentenanță; 

• Arhivarea corespunzătoare a documentelor instituției în conformitate cu 

nomenclatorul de arhivare a documentelor; 

• Fundamentarea necesarului de aprovizionat având la bază referatele de 

necesitate  întocmite la nivelul serviciilor, birourilor care solicită achiziționări de bunuri 

materiale și/sau servicii; 

Activitatea Serviciului Logistică, Achiziții, Administrativ și Arhivă s-a bazat 

pe respectarea prevederilor următoarei legislații: 

• Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

• HG nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului –cadru din Legea nr. 

99/2016 privind achizițiile sectoriale; 

• Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire 

a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

• Hotărârea nr.419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2017, pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009, pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr.634/2015, prin Hotărârea Guvernului nr.394/2016, prin Hotărârea Guvernului 

nr.395/2016 și prin Hotărârea Guvernului nr.867/2016 

• OUG nr.45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu 

impact asupra sistemului achiziţiilor publice; 
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• OUG nr.98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-

cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii; 

• OUG nr.114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

• OUG  nr.107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

cu impact în domeniul achiziţiilor publice; 

• Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României începând cu data de 15 mai 2020; 

• Hotărârea nr. 24/2020 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de 

alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul 

situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2; 

• OUG 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 

mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale 

nr.1/2011, precum și a altor acte normative; 

• HOTĂRÂRE nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea stării de alertă 

pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19; 

• Dispozitiile Primarului.  

În perioada 21.09.2020-30.10.2020, s-a desfășurat misiunea de public intern 

având ca temă "Evaluarea conformității sistemului de control intern managerial în 

domeniile: "control Intern și achiziții publice", perioada supusă auditului fiind anul 

2019.  

Din materialul întocmit în urma misiunii de audit nu au rezultat deficiențe în 

achizițiile publice și nici privind întocmirea documentelor conform Ordinului nr. 

600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.   
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Activitatea Serviciului Logistică, Achiziții, Administrativ și Arhivă este 

structurată astfel: 

� Activități specifice achizițiilor publice; 

� Activități de Logistică-Administrativ; 

� Activități de Arhivă. 

� Activități specifice achizițiilor publice: Un obiectiv important al 

Serviciului Logistică, Achiziții, Administrativ și Arhivă a fost asigurarea bunurilor și 

serviciilor în condițiile respectării măsurilor impuse pentru prevenirea îmbolnăvirii cu 

coronavirus SARS-CoV-2. Astfel au fost asigurate bunuri și materiale necesare 

desfășurării tuturor activității specifice instituției după cum urmează: 

• Măști de protecție; 

• Mănuși de protecție de unică folosință; 

• Viziere de protecție; 

• Combinezoane de unică folosință; 

• Dezinfectanți pentru mâini și suprafețe; 

• Dozatoare pentru dezinfectanți pentru mâini; 

• Termometre digitale; 

• Alcool sanitar; 

• Materiale de curățenie necesare dezinfectării: săpun, clor, Asevi 

• Materiale sanitare necesare dezinfectării 

• Servicii de dezinfecție aferentă suprafeței totale de 1.394 metri pătrați, 

respectiv sediului central și a punctelor de lucru din locațiile Trivale, Parcul Tineretului, 

Ceair și Războieni. 

                       În acest sens, Serviciul Logistică, Achiziții, Administrativ și Arhivă a întocmit 

ca document de lucru Planul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020, precum și 

Anexa la Planul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020, având la bază obiectivele 

propuse, repartizarea fondurilor pe clasificații bugetare, coduri CPV, proceduri de 

achiziții publice și repartizări pe trimestre. 
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Pe parcursul anului 2020, Poliția Locală a Municipiului Piteşti a beneficiat 

conform HCL nr.48/20.02.2020; Dispoziției nr.576/20.03.2020, HCL 

nr.142/09.04.2020; HCL nr.237/13.08.2020; HCL nr.284/27.08.2020, HCL 

nr.315/17.09.2020, Dispoziției nr.1115/14.10.2020, HCL nr.354/15.10.2020, Dispoziției 

nr.1177/30.10.2020, Dispoziției nr.1333/16.12.2020 de un buget în suma totală de  

15.404 mii lei/instituție, din care: 

• Titlul II ,,Bunuri și servicii ” = 1.255.000,00 lei planificați din care 

1.141.290,78 lei realizat, rezultând în urma aplicării proceselor de achiziție o economie 

de 113.709,22 lei. 

• Titlul XII ,,Active nefinanciare” (Investiții și dotări) = 489.000,00 lei 

planificați din care 485.528,52 lei realizat, rezultând în urma aplicării proceselor de 

achiziție o economie de 3.471,69 lei. 

Astfel, la sfârșitul anului 2020 din totalul bugetului de la titlurile II și XII în 

suma de 1.744.000,00 lei s-au cheltuit 1.626.819,30 lei, adică în procent de 93% din 

bugetul inițial, cu respectarea legislației în vigoare și cu aplicarea principiilor de bază și 

obligatorii privind achizițiile publice, în condițiile îndeplinirii obiectivului fundamental 

și anume funcționarea structurii din punct de vedere logistic. 

Bugetul alocat și realizat pe anul 2020 

Nr. 

crt. 

Denumire indicatori Valoare alocată 

lei 

Valoare 

realizată 

Valoare 

rămasă 

1 Titlul II- Bunuri și servicii 1.255.000,00 1.141.290,78 113.709,22 

2 Titlul XII - Active 

nefinanciare 

489.000,00 485.528,52 3.471,48 

 TOTAL BUGET 1.744.000,00 1.626.819,30 117.180,70 
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Achizițiile publice au fost realizate în proporție de 93% conform PAAP 2020, 

structurate și repartizate după clasificații economice și repartiții anuale, în final 

efectuându-se aproximativ 148 achiziții realizate prin intermediul catalogului electronic 
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SEAP și 30 achiziții directe în afara catalogului electronic cu respectarea prevederilor 

legale.  

La achizițiile directe efectuate în afara catalogului electronic s-au transmis în 

Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, notificări conform HG 395/2016 cu privire 

la achiziţiile directe care cuprind obiectul, cantitatea achiziţionată, valoarea şi codul 

CPV. 

Achizițiile publice pe anul 2020 au fost aprobate în Bugetul Poliției Locale a 

Municipiului Piteşti și Planul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020, precum și 

Anexa la Planul Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020, astfel: 

• Procedură simplificată pentru achiziții de: 

1. Servicii de Internet, Telefonie(fixă și mobilă), Televiziune și Servicii GPS 

necesare pentru monitorizarea traficului în municipiul Piteşti, funcționarea rețelei de 

internet, telefonie fixă și mobilă, funcționarea rețelei de televiziune și monitorizarea 

prin GPS a flotei auto. Aceste servicii s-au achiziționat în baza Acordului cadru nr. 

15/01.07.2020 în valoare de 607.976,80 lei fără TVA(723.492,39 lei cu TVA) valabil 

până pe 31.08.2023, acord-cadru ce conține un număr de 5 contracte subsecvente. 

2. Achiziția de camere video cu echipament IT s-a finalizat prin încheierea 

contractului nr.18/09.07.2020 în valoare de 275.000 lei fără TVA(327.250,00 lei cu 

TVA). În urma adreselor de la SC Salubritate 2000 SA și SC Salubris SA, precum și a 

cetățenilor prin care s-a solicitat montarea de camere video în diverse zone ale orașului, 

s-a aprobat achiziționarea a 38 camere video cu echipament IT tip MPX - 28 bucăți și 

LPR – 10 bucăți.  

• Achiziții directe: cele prevăzute în Anexa la Planul Anual al Achizițiilor 

Publice pe anul 2020 în număr de aproximativ 148 achiziții.  

Conform HCL nr.354/15.10.2020, în Anexa nr. 3 – Lista de dotări a Poliției 

Locale a Municipiului Piteşti pe anul 2020 au fost prevăzute următoarele mijloace fixe 

în tabelul următor: 
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Lista de dotări conform HCL nr. 354/15.10.2020 

 

Nr. Crt.  Denumire mijloc fix UM Cantitate Valoare(mii lei) 

1 Cameră video cu echipament IT buc 60 328 

2 Computer buc 10 31 

3 Autoturism buc 2 125 

4 Licență buc 7 5 

 TOTAL   489 

 

Dotările menționate în HCL nr.354/15.10.2020, au fost achiziționate, 

recepționate și puse în funcțiune conform legislației în vigoare, în acest moment 

funcționând la parametrii normali. 

La titlul XII, active nefinanciare, au fost realizate achiziții publice în proporție 

de 100%, respectiv: 

Mijloacele fixe achiziționate în anul 2020 conform listei de dotări 

Nr. 

crt. 

Denumire mijloc fix UM Cant Valoare lei 

alocată cu 

TVA 

Valoare lei 

cu TVA 

Valoare 

rămasă- 

economie 

1. Cameră video cu 

echipament IT 

buc 38 328.000,00 327.250,00 750,00 

2. Computer buc 8 31.000,00 28.948,78 2.051,22 

3. Autoturism buc 2 125.000,00 124.593,33 406,67 

4. Licență  buc 7 5.000,00 4.736,20 263,80 
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În anul 2020, s-au achiziționat 2 autovehicule prin Programul REMAT 2020, 

prin achiziție directă, respectiv 1 unitate Dacia Duster Comfort și o unitate Dacia 

Logan, necesare pentru reîntregirea parcului auto. Computerele și licentele aferente s-au 

achiziționat pentru a înlocui echipamentele IT casate și ulterior scoase din funcțiune în 

baza procesului verbal de casare nr. 6845/01.10.2020. 

Achiziția de "Uniforme și echipamente" a fost demarată prin achiziție 

directă conform PAAP pe anul 2020, în vederea echipării personalului Poliției Locale 

Piteşti,  polițiști locali și personal contractual cu atribuții în domeniul pazei bunurilor și 

a obiectivelor de interes local în baza HG nr. 1332/2010. De asemenea, pentru dotarea 

compartimentului nou înființat "Control Intern" s-au achiziționat la finalul anului 2020 

obiecte de inventar compuse din: bibliotecă - 2 bucăți, birouri simple și pentru 

calculator - 8 bucăți, aparate aer condiționat - 2 bucăți. 

 Pentru dotarea sediului central și a agențiilor, s-au achiziționat scaune de 

birou, imprimante, pentru autoturisme s-au achiziționat camere video auto si camere 

video piept pentru 35 agenți.  

 Scopul fundamental s-a realizat printr-o abordare judicioasă a obiectivelor 

operaționale și anume asigurarea întregului  necesar de bunuri materiale conform  

Planului Anual al Achizițiilor Publice și Anexei la Planul Anual al Achizițiilor Publice 

pe anul 2020, asigurarea serviciilor specifice (exemplu: au fost încheiate, urmărite și 

finalizate, în condiții optime, 43 contracte și acte adiționale). 

 

� Activitați de Logistică-Administrativ: Un alt obiectiv operațional a fost 

mentenanța bunurilor din dotare, activitate desfășurată în bune condiții, Serviciul 

Logistică, Achiziții, Administrativ și Arhivă folosind toate pârghiile legale pentru 

menținerea în stare de funcționare și operativitate a tuturor bunurilor în condițiile 

folosirii eficiente a fondurilor - exemplu: stocul de combustibil existent. 

Activitatea de mentenanță a autovehiculelor (exploatare, întreținere și 

reparații) s-a desfășurat în condiții bune și foarte bune, ținând cont că sunt în dotare și 

exploatare mai multe tipuri de autovehicule: Dacia Logan, Dacia Duster, Alfa Romeo, 

Peugeot și VW. Din totalul de 29 de autovehicule, 19 autovehicule au peste 5 ani 
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vechime și durata normală de funcționare îndeplinită, de aici rezultând greutățile de 

întreținere/menținere în stare operativă, precum și costuri ridicate. Pentru această 

activitate, persoanele responsabile s-au implicat, rezultând ca la sfârșitul anului 2020, 

toate autovehiculele au fost în stare operativă. 

Cu privire la activitatea desfășurată pe linie de magazie, s-a asigurat gestiunea 

fizică a stocului de echipamente/consumabile/materiale, înregistrat, prelucrat 

informaţiile referitoare la situaţia stocurilor, operarea datelor in calculator, ținerea 

evidenței stocurilor, distribuirea echipamentului de lucru, uniformei de serviciu, a 

obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe. 

La nivelul anului anului 2020, conform deciziei nr.93/2020, s-a desfășurat 

activitatea de inventariere la nivelul instituției, în perioada 01.11.2020- 15.12.2020 

pentru gestiunea "active fixe corporale și necorporale", gestiunea "uniformă și 

echipament" și gestiunea "materiale" la care a participat personalul de la Serviciul 

Logistică, Achiziții, Administrativ și Arhivă, conform atribuțiilor din fișa postului. 

Referitor la obiectivul operațional privind evidențierea și promovarea 

previziunilor pe termen scurt și mediu referitor la asigurarea de bunuri și servicii, 

precum și a operațiunilor de mentenanță, Serviciul Logistică, Achiziții, Administrativ și 

Arhivă, a întocmit proiectul bugetului de cheltuieli pe anul 2021, ținând cont de 

sarcinile instituției, creșterii nivelului de  operativitate a acesteia, încadrării în 

cheltuielile anului trecut sau chiar reducerea cheltuielilor comparative cu anul 2020. 

� Activități de Arhivă: Activitatea de arhivare s-a desfășurat normal, 

conform nomenclatorului de arhivare și a legislației în vigoare, iar documentele au fost 

arhivate până la anul 2018 și parțial 2019. Această activitate a presupus următoarele: 

• Constituirea dosarelor conform nomenclatorului arhivistic, 

• Primirea dosarelor la arhivă de la compartimente/birouri/servicii, 

• Selecționarea documentelor și arhivarea dosarelor în funcție de termenul de 

păstrare și anul de elaborare 

• Întocmirea documentelor necesare inventarului arhivistic. 

În anul 2020, personalul Serviciului Logistică, Achiziții, Administrativ și 

Arhivă și-a îndeplinit foarte bine atribuțiunile funcționale, a avut un comportament 
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corespunzător funcțiilor îndeplinite și nu au săvârșit abateri disciplinare în timpul sau în 

afara orelor de serviciu. În anul 2020, personalul Serviciului Logistică, Achiziții, 

Administrativ și Arhivă și-a perfecționat activitatea prin aprofundarea cunoștințelor 

teoretice și practice în domeniul achizițiilor publice și modificărilor continue a 

legislației în domeniu, deși nu au fost posibilități de a participa la cursuri de pregătire 

profesională datorită situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2. 

Pe parcursul întregului an 2020, personalul serviciului a înlăturat toate 

greutățile determinate de unele aspecte legislative, neconcordante în comunicarea 

instituțională sau anumite lipsuri în planificarea activităților. 

În anul 2021, personalul Serviciului Logistică, Achiziții, Administrativ și 

Arhivă își propune: 

• Să-și îndeplinească atribuțiunile din fișa postului în condiții optime, să 

asimileze să-și implementeze în timp real și scurt prevederile noii legislații ce 

reglementează achizițiile publice având ca obiectiv folosirea eficientă a fondurilor 

alocate; 

• Achiziționarea bunurilor și serviciilor conform Planului Anual al 

Achizițiilor Publice și a Anexei Planului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2021, 

precum și a modificărilor ce vor apărea pe parcursul anului 2021 în conformitate cu 

hotărârile de consiliu local și dispozițiile ordonatorului principal de credite, în condițiile 

realizării tuturor sarcinilor. 

• Încadrarea în fondurile alocate în Bugetul Politiei Locale Piteşti 2021; 

• Respectarea termenelor impuse de conducătorul entității publice și a 

termenelor prevăzute de legislația în vigoare; 

• Eficientizarea activității privind logistica instituției, achizițiilor publice și 

activitatea de arhivare; 

• Menținerea în stare de funcționare și folosință a bunurilor din dotare, prin 

urmărirea încadrării în normele de consum CL(carburanți lubrifianți) și lichide speciale 

precum și asigurarea unei mentenanțe corespunzătoare a acestora în colaborare cu 

structurile care exploatează bunurile. 
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• Revizia procedurilor de lucru din cadrul serviciului, urmare a misiunii de 

audit public intern prin implementarea prevederilor noii legislații - Ordinul 600/2018 

privind aprobarea Codului Controlului intern managerial al entităților publice,  ce 

reglementează activitatea de management prin acțiunile prevăzute în planul de 

management. 

• Îmbunătățirea cunoștințelor profesionale pentru anul 2021 prin participarea 

la diverse activități și cursuri de pregătire profesionale organizate de firme specializate 

în domeniul achizițiilor publice; 

• Menținerea, la toate nivelurile, a unei atmosfere transparente prin procesul 

de comunicare, respectiv printr-un dialog real și constructiv între angajații Serviciului și 

cei ai instituției. 

 

 
CENTRALIZATOR PRIVIND EVIDENȚA CONTRACTELOR ȘI ACTELOR 

ADIȚIONALE PENTRU ANUL 2020      

                                    

 

Nr. 

Con- 

tract 

Obiectul 

contractului 

Valoare contractului 

( fără tva ) 

 

Durata 

contractului 

Procedura 

de achiziție 

publică 

folosită 

Numele firmei 

ofertante 

câștigătoare 

Obs. 

2020 

1. Servicii de asistență 

tehnică pentru 

aplicație RUSAL- 

modul resurse umane 

500,00 lei/lună Semnat la data 

de 13.01.2020. 

Valabil până la 

data de 

30.04.2020 

Achiziție 

directă 

S.C. PROSOFT++ 

S.R.L. 

 

2. Servicii de închiriere  

și Asistență Tehnică 

module informatice 

350 lei/lună  Semnat la data  

de 16.01.2020. 

Valabil pentru 

anul 2020. 

Achiziție 

directă 

S.C. INDECO 

SOFT S.R.L. 

Se poate 

prelungi cu 

acordul 

părților prin 

act adițional 

la finalul 

perioadei 

contractuale 
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3 Servicii de vânzare 

DEE & DBA 

generate de beneficiar 

către prestator  

Conform anexa nr.1 la 

prezentul contract 

23.01.2020 

Valabil pentru 

perioadă 

nedeterminată 

Achiziție 

directă 

CCR RO WASTE 

MANAGEMENT 

SYSTEM 

 

4. Prestarea de servicii 

de certificare- 

 Zidaru Ileana 

 

249 lei/ certificat Semnat la data 

de 03.03.2020. 

Valabil 2 ani 

03.03.2022 

 

Achiziție 

directă 

CERTSIGN S.A.  

5. 

 

Prestarea de servicii 

de certificare- 

Macarie Georgeta 

 

249 lei/ certificat Semnat la data 

de 03.03.2020. 

Valabil 2 ani 

03.03.2022 

Achiziție 

directă 

CERTSIGN S.A.  

6. Asigurarea de servicii 

a service-ului și 

întreținerii 

calculatoarelor/serve-

relor și echipamentelor 

aferente (adiacente) 

ale acestora 

650 lei/lună Semnat la data 

de 06.04.2020.  

Valabil pentru 

anul 2020. 

Achiziție 

directă 

S.C. PRIME 

SOLUTIONS 

S.RL. 

Se poate 

prelungi cu 

acordul 

părților prin 

act adițional 

la finalul 

perioadei 

contractuale 

până la 

data de 

30.04.2021

. 

7. Servicii de întreținere 

aplicație Ru-Sal- 

modul resurse umane 

500,00 lei/lună Semnat la data 

de 07.04.2020. 

Valabil pentru 

anul 2020. 

Achiziție 

directă 

S.C. PROSOFT++ 

S.R.L. 

Se poate 

prelungi cu 

acordul 

părților prin 

act adițional 

la finalul 

perioadei 

contractuale 

până la 

data de 

30.04.2021

. 

8. Servicii de întreținere 

și reparații auto 

35 lei/oră manopera 

lucrari 

80 lei/autoturism 

Semnat la data 

de 13.04.2020. 

Valabil până la 

31.12.2020. 

Achiziție 

directă 

S.C. DELTA 

PLUS TRADING 

S.R.L. 

Posibilitate 

de 

prelungire 

până la 
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30.04.2021 

9. Prestarea serviciilor 

de mentenanță sistem 

de supraveghere 

video- POLIȚIA 

LOCALĂ PITEȘTI 

2.562,50 lei/lună Semnat la data 

de 15.04.2020. 

Valabil pana la 

31.12.2020. 

Achiziție 

directă 

S.C. REAL 

ELECTRONICS 

COMPANY SRL 

S.R.L. 

Cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

prin act 

adițional 

până la 

30.04.2021 

10. Furnizarea/livrarea de 

publicații comandate 

de beneficiar 

2857,11 lei Semnat la data 

de 23.04.2020. 

Valabil pana la 

31.12.2020. 

Achiziție 

directă 

S.C. DALUMSI 

MORARU S.R.L. 

Cu 

posibilitate 

de 

prelungire 

prin act 

adițional 

până la 

30.04.2021 

11. Prestarea serviciilor 

de 

curățare/spălare/dezin

fectare/decontaminare 

autovehicule 

16,97 lei serviciu 

complet 

curățare/spălare/dezinfec

tare/decontaminare 

autovehicule 

Semnat la data 

de 30.04.2020. 

Valabil până la 

data de 

31.12.2020. 

Achiziție 

directă 

S.C. ALEXDAV 

SMART WASH 

S.R.L. 

Posibilitate 

de 

prelungire 

până la 

30.04.2021

. 

12. Prestarea de servicii 

de certificare- 

Berechet Angelica 

 

249 lei/ certificat Semnat la data 

de 21.05.2020. 

Valabil 2 ani 

21.05.2022 

Achiziție 

directă 

CERTSIGN S.A.  

13. Furnizare  „Uniforme 

și echipamente” -

articole de 

încălțăminte 

39.235,00 lei Semnat la data 

de 11.06.2020. 

Valabil pana la 

06.07.2020. 

Achiziție 

directă 

FILIP SI 

COMPANIA SNC 

 

14. Servicii de examinare 

psihologică 

15,00 lei/ persoană Semnat la data 

de 25.06.2020. 

Valabil până la 

31.12.2020. 

Achiziție 

directă 

S.C.P.P. 

MACARIE 

NICOLETA ȘI 

TRAȘCĂ 

SIMONA 

Posibilitate 

de 

prelungire 

până la 

30.04.2021

. 

15. Furnizarea pachetului 

de Servicii  de 

Internet, Telefonie 

(Fixă și mobilă), 

607.976,80 lei Semnat la data 

de 01.07.2020.  

Valabil până la 

31.08.2023 

Procedură 

Simplifică 

Acord cadru 

nr. 15 din 

 

RCS&RDS 

Acord 

cadru 

nr.15/01.0

7.2020 ce 
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Televiziune și Serv. 

GPS 

01.07.2020 conține un 

nr de 5 

contracte 

subsecvent

e conform 

anexei nr.1 

la acordul 

cadru 

16. Furnizarea pachetului 

de Servicii de 

Internet, Telefonie 

(Fixă și mobilă), 

Televiziune și Serv. 

GPS 

24.790,10 lei Contract 

subsecvent nr. 1 

întră în vigoare 

de la 01.09.2020 

valabil până la 

31.10.2020. 

Procedură 

Simplifică 

Acord cadru 

nr. 15 din 

01.07.2020 

RCS&RDS Contract 

subsecvent 

nr. 2 

17. Vouchere de vacanță 

– Turist Pass 

 

 

246.500,00 lei Semnat la data 

de 06.07.2020. 

Valabil până la 

data de 

31.12.2020 

Procedură 

proprie 

SODEXO PASS 

ROMÂNIA SRL 

Prestarea 

serviciilor 

0,01 

lei/contract     

( achiziție 

directă cu 

accesare în 

SEAP) 

18. Achiziție camere 

video  cu echipament 

IT 

275.000,00 lei Semnat la data 

de 09.07.2020. 

Valabil până la 

data de 

30.10.2020 

 

Procedură 

Simplifică 

 

 

S.C. ALTIMATE 

S.A. 

 

19. Servicii de 

vânzare/cumpărare 

deșeuri 

100 lei/ tona feroase 

Titlu gratuit pentru 

celelalte 

Semnat la data 

de 17.07.2020. 

Valabil până la 

data de 

17.07.2022 

Procedură 

proprie 

S.C. TOTAL 

AUTO FLUX SRL 

Posibilitate 

de 

prelungire  

20. Furnizare autoturism 71.375,63 lei Semnat la data 

de 27.07.2020. 

Valabil 35 zile 

de la data 

semnari 

Achizitie 

directa 

RENAULT 

COMMERCIAL 

ROUMANIE SRL 

 

21. Furnizare autoturism 45.089,54 lei Semnat la data 

de 27.08.2020. 

Valabil 35 zile 

de la data 

Achiziție 

directa 

RENAULT 

COMMERCIAL 

ROUMANIE SRL 
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semnari 

22. Contract finanțare 

nerambursabilă 

Finanțare 

nerambursabilă 

achiziționare 

autovehicul nou 

Semnat la data 

de 31.08.2020.  

Achiziție 

directa 

A.F.M  

23. Furnizare  „Uniforme 

și echipamente” –

pantaloni vară 

30.842,70 lei Semnat la data 

de 04.09.2020. 

Valabil până la 

31.10.2020. 

Achiziție 

directă 

FILIP SI 

COMPANIA SNC 

 

24. Furnizare  „Uniforme 

si echipamente” –

șapcă pentru costum 

de iarna 

16.675,00 lei Semnat la data 

de 04.09.2020. 

Valabil pana la 

31.10.2020. 

Achiziție 

directă 

S.C.TREXIMCO 

S.R.L 

 

25. Furnizare  „Uniforme 

și echipamente” -

articole de 

îmbrăcăminte 

(cămăși) 

17.935,00 lei Semnat la data 

de 08.09.2020. 

Valabil pana la 

31.10.2020. 

Achiziție 

directă 

FILIP SI 

COMPANIA SNC 

 

26. Prestarea de servicii 

de certificare- 

Cristescu Monica 

 

95 lei/ certificat Semnat la data 

de 05.10.2020. 

Valabil 1 an 

05.10.2021 

 

Achiziție 

directă 

CERTSIGN S.A.  

27. Servicii de deratizare, 

dezinsecție și 

dezinfecție 

0,14 lei/m2 Semnat la data 

de 05.10.2020. 

Valabil pana la 

31.12.2020. 

Achiziție 

directă 

S.C.ALEXDAV 

WASH SRL 

 

28. Furnizarea pachetului 

de Serv. de Internet, 

Telefonie (Fixă și 

mobilă), Televiziune 

și Serv. GPS 

31.081,70 lei Contract 

subsecvent nr. 2 

întră în vigoare 

de la 01.11.2020 

valabil până la 

31.12.2020. 

Procedură 

Simplifică 

Acord cadru 

nr. 15 din 

01.07.2020 

RCS&RDS Contract 

subsecvent 

nr. 2 

29. Furnizare produse 

camere video agenți 

și camere video auto 

32.820,00 lei Semnat la data 

de 18.11.2020. 

Valabil pana la 

15.12.2020. 

Achiziție 

directă 

S.C. ASTI 

INTERNATIONA

L SRL 

 

30. Contract de comodat 

Folosință gratuită 

spațiu 

- Nedeterminată Comodat Asociația CAR 

Poliția Locală 

Pitești 

 

31 Serviciu de 0,49lei/tranzacție Semnat la data Achiziție  Contractul  
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administrare și 

instalare terminal de 

plată 

de 20.08.2020. 

Valabil pe 

perioadă 

nedeterminată 

directă CEC BANK 

 

se 

prelungește 

automat cu 

perioade 

succesive de 

câte un an, 

dacă părțile 

nu notifică 

intenția de 

reziliere. 

32 Act adițional - 

Achiziție camere  

video agenți și 

camere video auto 

Conform contract Semnat la data 

de 14.12.2020. 

Prelungește 

durata 

contractului 

până la data de 

23.12.2020. 

Achiziție 

directă 

S.C. ASTI 

INTERNATIONA

L SRL 

 

33 Sponsorizare 

dezinfectant mâini 

- Semnat la data 

de 15.12.2020.  

Achiziție 

directă 

S.C. ADIDANA 

SRL 

 

34 Act adițional 

Asigurarea de servicii 

a service-ului și 

întreținerii 

calculatoarelor/servere

-lor și echipamentelor 

aferente (adiacente) 

ale acestora 

650 lei/lună Semnat la data 

de 23.12.2020.  

Valabil până la 

30.04.2021. 

Achiziție 

directă 

S.C. PRIME 

SOLUTIONS 

S.RL. 

Act 

adițional la 

contractul 

nr.6/06.04.

2020 

35 

 

Act adițional 

Servicii de asistență 

tehnică de asistență 

Soft Buget 

350 lei/lună Semnat la data 

de 23.12.2020.  

Valabil până la 

30.04.2021. 

Achiziție 

directă 

S.C. INDECO 

SOFT 

Act 

adițional la 

contractul 

nr.2/16.01.

2020 

36 Act adițional 

Servicii de întreținere 

și reparații auto 

35 lei/oră manopera 

lucrări 

80 lei/autoturism 

Semnat la data 

de 23.12.2020.  

Valabil până la 

30.04.2021. 

Achiziție 

directă 

S.C. DELTA 

PLUS TRADING 

S.R.L. 

Act 

adițional la 

contractul 

nr.8/18.04.

2020 

37 Act adițional 

Prestarea serviciilor 

de 

curățare/spălare/dezin

16,97 lei serviciu 

complet 

curățare/spălare/dezinfec

tare/decontaminare 

Semnat la data 

de 23.12.2020. 

Valabil până la 

data de 

Achiziție 

directă 

S.C.ALEXDAV 

WASH SRL 

Act 

adițional la 

contractul 

nr.11/30.0
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fectare/decontaminare 

autovehicule 

autovehicule 30.04.2021. 4.2020 

38 Act adițional 

Servicii de întreținere 

aplicație Ru-Sal- 

modul resurse umane 

500,00 lei/lună Semnat la data 

de 23.12.2020. 

Valabil până la 

data de 

30.04.2021. 

Achiziție 

directă 

S.C. PROSOFT++ 

S.R.L. 

Act 

adițional la 

contractul 

nr.07/07.0

4.2020 

39 Act adițional 

Servicii de examinare 

psihologică 

15,00 lei/ persoană Semnat la data 

de 23.12.2020. 

Valabil până la 

30.04.2021. 

Achiziție 

directă 

S.C.P.P. 

MACARIE 

NICOLETA ȘI 

TRAȘCĂ 

SIMONA 

Act 

adițional la 

contractul 

nr.14/25.0

6.2020 

40 Act adițional 

Furnizarea/livrarea de 

publicații comandate 

de beneficiar 

Conform contract Semnat la data 

de 23.12.2020. 

Valabil pana la 

30.04.2021. 

Achiziție 

directă 

S.C. DALUMSI 

MORARU S.R.L. 

Act 

aditional la 

contractul 

nr.10/23.0

4.2020 

41 Act adițional 

Prestarea serviciilor 

de mentenanță sistem 

de supraveghere 

video- POLIȚIA 

LOCALĂ PITEȘTI 

2.562,50 lei/lună Semnat la data 

de 23.12.2020. 

Valabil pana la 

30.04.2021. 

Achiziție 

directă 

S.C. REAL 

ELECTRONICS 

COMPANY SRL 

S.R.L. 

Act 

adițional la 

contractul 

nr.09 

/15.04.202

1 

42 Servicii de utilizare 

aplicație SOFT + 

asistență tehnică 

Zbuget, Zpersonal. 

150E/lună Semnat la data 

de 23.12.2020. 

intră în vigoare 

de la 01.01.2021 

valabil până la 

31.12.2021. 

Achiziție 

directă 

S.C. ZAINEA 

COM SERV 

Brăila 

 

43 Furnizarea pachetului 

de Serv. de Internet, 

Telefonie (Fixă și 

mobilă), Televiziune 

și Serv. GPS 

186.490,20 lei Semnat la data 

de 30.12.2020. 

Contract 

subsecvent nr. 3 

intră în vigoare 

de la 01.01.2021 

valabil până la 

31.12.2021. 

Procedură 

Simplifică 

Acord cadru 

nr. 15 din 

01.07.2020 

RCS&RDS Contract 

subsecvent 

nr. 3 

 

44 

 

Act adițional 

Servicii de deratizare, 

dezinsecție și 

 

0,14 lei/m2 

 

Semnat la data 

de 30.12.2020. 

Valabil pana la 

 

Achiziție 

directă 

 

S.C.ALEXDAV 

WASH SRL 

 

Act 

adițional la 

contractul 
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dezinfecție 30.04.2021. nr.09 

/15.04.202

1 

 

Numărul de procese de achiziții pe categorii, pentru anul 2020 încheiat:  

• Procedura simplificată: 2 

• Achiziții directe: 148 

• Achiziții offline:  30 (în afara catalogului electronic SEAP) 

• Număr de contestații: 0 

Număr achiziții realizate prin sistemul electronic din totalul achizițiilor 

desfășurate pe parcursul exercițiului anului 2020 -  total procese de achiziție 118. 

 

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE, ÎNTREȚINERE 

 

        Pentru anul 2020, Poliţia Locală a Municipiului Piteşti a beneficiat conform 

H.C.L. nr.48/20.02.2020, rectificat prin H.C.L. nr.142/09.04.2020, H.C.L. 

nr.237/13.08.2020, H.C.L. nr.315/17.09.2020,  H.C.L. nr.354/15.10.2020 și modificat 

prin Dispoziţia nr. 576/20.03.2020, Dispoziţia nr.718/27.05.2020, Dispoziția 

nr.1115/14.10.202, Dispoziția nr.1177/30.10.2020, Dispoziţia nr.1333/16.12.2020 de un 

buget în sumă totală de 15.404 mii lei din care: 

             Sectiunea de functionare =  14.915 mii lei 

• Titlul I  ,,Cheltuieli de personal,,   =   13.500   mii lei 

• Titlul II ,,Bunuri si SERVICII,,     =     1.255   mii lei. 

• Titlul X ,,Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate=160  mii lei 

 

               Sectiunea de dezvoltare=489 mii lei 
 
              Titlul  XII ,,ACTIVE NEFINANCIARE,,  = 489  mii lei.    
                                                                                                       

Nr.crt. Denumire mijloc fix Valoare 
 

1. Cameră video cu echipament IT 328 
2. Computer  31 
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3. Autoturism 125 
4. Licență 5 
 TOTAL 489 

        

Bugetul pentru anul 2020 în sumă totală de 15.404 mii lei în creștere față de 

anul 2019 cu 10,61% (anul 2019 în sumă totală de 13.770 mii lei ), o creștere de 15,13% 

faţă de anul 2018 (în suma totală de 13.074 mii lei), cu următoarea repartizare pe 

secțiuni și titluri: 

  
                                                                     Buget 2020                    Buget  2019           Buget  2018      Buget  2017 
                                                                        (mii lei)                          (mii lei)                  (mii lei)            (mii lei)            
                  Secțiunea de funcționare=          14.915                            13.238                 11.996                      10.460  
 
       Titlul I  ,,Cheltuieli de personal,,  =         13.500                             11.991                10.596                       9.260  
       Titlul II ,,Bunuri și SERVICII,,    =           1.255                               1.105                  1.273                       1.200  
       Titlul X ,,Sume aferente persoanelor  
                       cu handicap neîncadrate=             160                                  142                     127                          - 
 
                  Secțiunea de dezvoltare=                489                                  532                   1.078                         975  
 
      Titlul  XII ,,ACTIVE NEFINANCIARE,,    489                                  532                   1.078                         975  
 
         TOTAL                                                  15.404                             13.770                  13.074                   11.435           
 

11435

13074
13770

Evoluția bugetului în perioada 
2017-2020

 
 
            Secţiunea Funcţionare 
 
                                                                Buget 2020            Buget  2019           Buget  2018      Buget  2017 
                                                                  (mii lei)                       (mii lei)                  (mii lei)            (mii lei)            
                  Secțiunea de funcționare      14.915                            13.238                 11.996                10.460  
 
       Titlul I  ,,Cheltuieli de personal,,       13.500                             11.991                10.596                  9.260  
       Titlul II ,,Bunuri și SERVICII,,           1.255                               1.105                  1.273                  1.200  
       Titlul X,,Sume aferente persoanelor  
                       cu handicap neîncadrate         160                                  142                      127                       - 
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Bugetul pe Secțiunea de funcționare în anul 2020 este de 14.915 mii lei în 

creștere de 11,24 % față de anul 2019, prezentat grafic 

 

• 2017 =  10.460 mii lei 

• 2018 =  11.996 mii lei 

• 2019 =  13.238 mii lei 

• 2020 =  14.915 mii lei 

 

 
 
Secţiunea Dezvoltare 
 
                                                            2020        2019            2018              2017 
                                                         (mii lei)   (mii lei)      (mii lei)           (mii lei) 
 
      Secțiunea de dezvoltare             489            532            1.078                975  
 
      Titlul  XII ,,ACTIVE                   489            532             1.078               975 
          NEFINANCIARE,, 
 
  Bugetul pe secțiunea de dezvoltare pentru anul 2020 este în valoare de 489 

mii lei, fiind în scădere cu 8,79 % față de anul 2019 ( valoare de 532 mii lei) , în scădere 

cu 120,45% față de anul 2018 (valoare de 1.078 mii lei ) și în scădere cu 99,39% față de  

anul 2017 (975 mii lei).  
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• 2017  =   975 mii lei 

• 2018  = 1.078 mii lei 

• 2019  =  532 mii lei 

• 2020  =  489 mii lei 

 

 
 

Plăţile nete efectuate de către serviciul financiar-contabilitate  la 31.12.2020 

au fost în sumă totală de 14.600.618,43 lei (efectuate prin 1301 ordine de plată în 

valoare totală de 14.280.123,90 lei și 44 cec-uri în valoare de 320.494,53 lei) o creștere 

de 7,22% față de anul 2019 (anul 2019 plăți nete în valoare de 13.546.294,20 lei 

efectuate prin 1255 ordine de plată și 35 cecuri de numerar), o creștere de 12,19% față 

de anul 2018, evidențiate în reprezentarea grafică : 

 

• 2017 = 10.608.161,16 lei 

• 2018 = 12.820.321,01 lei 

• 2019 = 13.546.294,20 lei 

• 2020 = 14.600.618,43 lei 
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     S-au întocmit 22 de state din care 10 sunt conform hotărârilor judecătorești 

pentru drepturile salariale și 12 state de plată privind salariile personalului instituției 

conform legislației în vigoare aferente anului 2020, precum și 24 declarații privind 

obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a 

persoanelor asigurate (declarația 112 și declarația 100), aferente acestora; 12 state de 

plată normă de hrană aferente anului 2019; 18 cereri de restituire indemnizații concedii 

medicale suportate de CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

ARGEȘ și CASA DE PENSII ARGEȘ. S-au întocmit 12 note contabile salarii, 11 

declarații 112 rectificative, 9 note de corecție în Forexebug- CAB cu sumele reprentând 

c/val concediilor medicale recuperate de la CASS. 

      Au fost întocmite adeverințe privind veniturile realizate de salariați aferente 

anului 2020 în număr de peste 61 și 79 adeverințe pentru calitatea de asigurați în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate. Pe parcursul anului 2020 s-au întocmit 13 

anchete statistice (lunar, trimestrial, anual). 

  Contabilitatea instituției a fost organizată şi condusă cu respectarea strictă a 

principiilor de bază ale contabilităţii, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 

82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului ministrului 

finanţelor publice nr.1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, operaţiunile economico-

financiare, privind exerciţiul bugetar încheiat, fiind consemnate în documente legale şi 

contabilizate corect.  
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Execuţia bugetului de cheltuieli al instituţiei s-a efectuat cu respectarea 

prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale precum şi a Ordinului 

ministrului finanţelor publice nr.1.792/24.12.2002 privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare cu modificările ulterioare. 

 
                Execuția bugetului de cheltuieli -anul 2020,după cum urmează: 
 
                Buget an 2020(mii lei)                       Execuție an 2020(mii lei) 

                Sectiunea de functionare=  14.915                         14.115 

                Titlul I  ,,Cheltuieli de personal,,=13.500                         12.819 

                Titlul II ,,Bunuri si SERVICII,, =   1.255                           1.142 

                Titlul X ,,Sume aferente persoanelor 

                        cu handicap neîncadrate=           160                              154 

                Secțiunea de dezvoltare=489 mii lei 

               Titlul  XII ,,ACTIVE NEFINANCIARE,,  =   489                  486 

             TOTAL                                        15.404               14.601 

             

În anul 2020, execuția Poliției Locale a Municipiului Piteşti s-a realizat în 

procent de 94,79% față de bugetul aprobat în condiții. 

 
REALIZAREA BUGETULUI APROBAT  AN 2020 

                                                                                         Mii lei 

 
               Legendă 1=execuție bugetară an 2020 = 14.601 mii lei 

                              2=buget aprobat an 2020       = 15.404 mii lei 
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                Secțiunea de funcționare  =14.115 mii lei 

Titlul I,,Cheltuieli de personal ,, în sumă totală de 12.819 mii lei, plăți care 

s-au efectuat pe următoarele categorii de cheltuieli: 

• Cheltuieli cu salariile de baza=8.720 mii  lei 

• Cheltuieli cu sporuri pentru condiții de muncă=1.249 mii lei 

• Cheltuieli cu alte sporuri(spor de noapte)= 258 mii lei 

• Cheltuieli cu salarii în natură = 2.325 mii lei din care: 

      - Norma de hrană=2.078 mii lei , 

     - Vouchere de vacanță =247 mii lei care s-au acordat în luna iulie 2020 în 

conformitate cu prevederile art.9 alin.3 din OUG 90/2017 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 

cu modificările ulterioare, ,,valoarea voucherului de vacanță este de 1450 lei/salariat și 

OUG nr.8/2009 în 18 februarie 2009privind acordarea voucherelor de vacanţă cu  

modificările ulterioare ,,acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie  

2020, vouchere de vacanţă în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.,, 

Cheltuieli privind contribuții (asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, 

asigurări sociale de sănătate, asigurări pentru accidente) în valoare totală de 44 mii lei, 

pentru drepturilor salariale aferente perioadei 09.05.2015-30.06.2017, conform Hotărârii  

civile nr.401/2017, Hotărârii civile nr.1749/2018, Hotărârii civile nr.5375/2017, 

Hotărârii civile 1343/2019, Hotărârii civile 3847/2019 pentru 136 salariați . 

• Cheltuieli privind contribuții asiguratorii pentru muncă = 223 mii lei  

• Contribuții către stat-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în 

valoare de 154 mii lei. 

                Titlul II ,, Bunuri și Servicii ,,    =    1.142  mii lei 

                Pe parcursul anului 2020 s-au achiziționat și achitat următoarele 

produse: 

• cartușe pentru toate tipurile de imprimante aflate în dotarea instituției în 

valoare totală de 71,83 mii lei 

• hârtie xerox în valoare de 4,3 mii lei 
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• alte materiale de birotică în valoare de 7,6 mii lei 

• agende, calendare și pixuri în valoare de 3,6  mii lei 

• procese verbale de contravenții, înștiințări în valoare de 3,4  mii lei 

• diverse materiale pentru curățenie în valoare de 15,9 mii lei 

• dezinfectanți pentru mâini și suprafețe 8,56 mii lei 

• uniformă și echipament în valoare de 156 mii lei 

• bonuri valorice pentru carburanți auto în valoare de 141 mii lei 

• lămpi de iluminat în valoare de 1,99 mii lei  

• piese de schimb auto în valoare de 61,3 mii lei 

• piese schimb IT în valoare de 6,8 mii lei 

• lichide speciale în valoare de 10,6 mii lei 

• cărți și publicații în valoare de 4,2 mii lei 

• pregătire profesională în valoare de 1,08 mii lei 

• deplasări în valoare de 1 mii lei 

• reparații curente în valoare de 24,4 mii lei 

• materiale sanitare în valoare de 4,8 mii lei 

• materiale pentru protecția muncii de 104.8 mii lei 

Bunuri de natura obiectelor de inventar în valoare totală de 83.4 mii lei ,din care: 

• mapa documente 3,03 mii lei 

• stampila CFP, telemetru, pompă stropit, mașină înșurubat în valoare de 1,83 

mii lei 

• imprimante în valoare de 12,39 mii lei 

• aparate de aer condiționat în valoare de 3,8 mii lei 

• camere de supraveghere video agenți și auto în valoare de 39,05 mii lei 

• dozator dezinfectant în valoare de 1,8 mii lei 

• scaune în valoare de 13 mii lei 

• birou, bibliotecă, cuier, canapea în valoare de 8,5 mii lei 

În anul 2020 s-au consumat și achitat utilități în valoare de 100 mii lei din care: 

• apă, salubritate, în valoare de 7 mii lei 
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• energie electrică și termică în valoare de 90,9 mii lei 

           Instituția a beneficiat și a achitat în anul 2020 următoarele servicii: 

• servicii privind telefonia fixă, mobilă, de corespondenta în valoare de 207 

mii lei  

• servicii pentru spălare auto în valoare de 6,5 mii lei 

• servicii pentru întreținerea și reparații echipament IT în valoare de 8,7 mii 

lei 

• servicii informatice pentru salarizare și contabilitate în valoare 7 mii lei 

• servicii informatice pentru raportare dare de seamă și diverse situații către 

ordonatorul principal de credite în valoare de 5 mii lei 

• servicii informatice privind legislația română și europeană în valoare de 1,7 

mii lei 

• servicii antivirus în valoare de 3,2 mii lei 

• servicii privind întreținerea camerelor de supraveghere în valoare de 34 mii 

lei 

• servicii medicale în valoare de 2,3 mii lei 

• RCA și CASCO în valoare de 31,56 mii lei 

• rovinietă și taxe înmatriculare, radiere, parcare în valoare de 1,34 mii lei 

• servicii pentru soft resurse umane în valoare de 7,14 mii lei 

• servicii pentru semnătură digitală în valoare de 1 mii lei 

• servicii pentru întreținerea și funcționarea autoturismelor din dotare în 

valoare de 1,9  mii lei  

• servicii mentenanță aparate aer condiționat 3.3 mii lei 

• servicii dezinfecție 4.9 mii lei 

• servicii măsurare câmp electromagnetic în valoare de 0,8 mii lei 

• cheltuieli judiciare în valoare de 0,4 mii lei 

                Sectiunea de dezvoltare=485,53mii lei 

               Titlul  XII ,,ACTIVE NEFINANCIARE  =   485.528,31 lei.  
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Nr. 
crt. 

Denumire mijloc fix Valoare 
Buget an 
2020 
 

 Valoare  
Execuție an 
2020 

1. Cameră video cu echipament IT   328   327,250 

2. Computer      31     28,95 

3. Autoturism   125    124,59 

4. Licență      5        4,74 

 TOTAL  489    485,53 
 

Instituţia a încasat prin casieria din cadrul serviciului financiar-contabilitate, 

întreținere şi virat în contul Municipiului Piteşti în perioada 01.01.2020-31.12.2020 

amenzi în valoare de 80.581,00 lei. În anul 2020 activitatea financiar-contabilă s-a 

desfăşurat în conformitate cu legislaţia existentă în vigoare şi cu respectarea normelor 

metodologice privind întocmirea, semnarea depunerea, componenţa şi modul de 

completare a situaţiilor financiare trimestriale/anuale ale unităţii publice. 

               Nu au fost cazuri de blocare a conturilor din Trezorerie şi nici de plăţi cu 

întârziere a drepturilor băneşti pentru personalul încadrat sau pentru achitarea 

furnizorilor. Au fost achitate toate facturile primite până la data de 28.12.2020 către 

furnizori respectivi.Pentru întreaga activitate desfăşurată în anul 2020 de personalul 

financiar-contabil şi anume salarizare, casierie, buget, contabilitate, control preventive, 

etc., s-a reuşit evitarea producerii de pagube în contul unităţii şi acordarea tuturor 

drepturilor salariale şi băneşti în termenele stabilite şi conform legislaţiei existentă în 

vigoare. 

În anul 2020 personalul din cadrul serviciului a înregistrat în programul 

informatic de evidență contabilă și de gestiune peste 121 de note de intrare recepție 

peste 545 bonuri de transfer, peste 920 bonuri de consum, a întocmit și înregistrat peste 

162 de foi de vărsământ  pentru a depune amenzile încasate prin 540 de chitanțe în 

contul de la TREZORERIA PITEŞTI al Consiliului Local al Municipiului Piteşti în  

valoare totală de 80.581,00 lei. Amenzile au fost încasate pe anul 2020 în condiții de 
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pandemie cu virusul SARS-CoV-2 prin casieria instituției care au scăzut cu 35,16% față 

de 2019 (în anul 2019 am încasat 108.915 lei). 
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De asemenea au fost întocmite şi înregistrate peste 1301 ordine de plată, 44 

cecuri privind plăţi către diverşi furnizori şi salarii în valoare totală de 14.600.618,43 

lei. Având în vedere obligativitatea, ca toate plățile din fondurile alocate instituției să fie 

efectuate  prin aplicația informatică ,,FOREXEBUG 2016 ,, sistem informatic pentru 

raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice, serviciul financiar-contabilitate 

în anul 2020 a efectuat peste 110 angajamente și 14 note contabile. 

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL ȘI REGISTRATURA 

asigură interfaţa relaţiei instituţiei cu cetăţenii, transmiterea informaţiilor și transparența 

deciziţională conform legii, gestionează imaginea publică și asigură relaţionarea 

conducerii Poliției Locale a Municipiului Piteşti cu societatea civilă, mass-media și 

instituţiile publice, precum și primirea, înregistrarea, repartizarea, evidenţa, expedierea 

și arhivarea corespondenței adresată instituţiei. 

Pe parcursul anului 2020, funcţionarii publici din cadrul Compartimentului 

Relaţii cu Publicul și Registratura au primit și înregistrat corespondența instituţiei, 

petiţiile, cererile, sesizările, reclamaţiile și le-au direcţionat pentru rezoluţionare 

conducerii, distribuindu-le apoi serviciilor sau birourilor conform ordinului rezolutiv. 

Săptămânal, începând cu luna Noiembrie 2020, s-a întocmit raportul de 

activitate al compartimentului și s-au centralizat informările Poliției Locale a 
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Municipiului Piteşti, fiind apoi transmise către Primăria Municipiului Piteşti. Lunar,     

s-au centralizat planificările activităţilor care au fost desfăşurate de lucrătorii instituţiei. 

De asemenea, raportul anual de activitate al Poliției Locale a Municipiului 

Piteşti a fost centralizat în cadrul compartimentului și transmis către Primăria Piteşti. 

Pe lângă sarcinile menţionate mai sus, funcţionarii publici din cadrul 

Compartimentului Relaţii cu Publicul și Registratura au dus la îndeplinire următoarele 

atribuţii: 

• S-au primit și soluţionat cererile de comunicare a informaţiilor de interes 

public și a sesizărilor în termenele prevăzute de Legea 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public și de OG nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor, în vederea formulării și transmiterii răspunsului către petiţionar, 

în acest scop putând solicita informaţii de la celelalte compartimente; 

• S-au soluţionat lucrările repartizate direct de către Directorul General/ 

Directorii Generali Adjuncţi; 

• S-au organizat şi participat la  audienţele  acordate  de către Directorul 

General/ Directorii Generali Adjuncţi sau persoana desemnată de către acesta, înscriind 

în registrul de audienţă problemele semnalate de petenţi, ţine evidenţa termenelor de 

soluţionare a audienţelor; 

• S-au informat cetăţenii asupra stadiului de soluţionare a lucrărilor în 

termenul stabilit de lege; 

• S-a participat la şedinţele organizate săptămânal în cadrul instituţiei şi   a 

fost întocmit PV de şedinţă operativă; 

• S-au desfăşurat activităţi pentru buna desfăşurare a lucrărilor de 

inventariere; 

• S-au primit şi înregistrat corespondenţa instituţiei, petiţiile, cererile, 

sesizările, reclamaţiile şi au fost direcţionate pentru rezoluţionare conducerii, 

distribuindu-se apoi serviciilor ori birourilor, conform ordinului rezolutiv; 

• S-a ţinut evidenţa documentelor înregistrate; 

• S-a realizat clasarea, arhivarea şi păstrarea petiţiilor care au fost 

soluţionate; 
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• S-a răspuns la solicitările exprimate direct de către cetăţeni, cât şi la 

solicitările telefonice ale acestora; 

• S-a motivat şi comunicat în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor, 

refuzul comunicării informaţiilor solicitate; 

• S-au comunicat imediat sau în cel mult 24 de ore, informaţiile  de interes 

public solicitate verbal; 

• S-au trimis  petiţiile greşit îndreptate, în termen de 5 zile de la înregistrare, 

către autorităţile sau instituţiile publice în ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor 

semnalate în petiţie; 

• S-a urmărit soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului și a fost 

expediat răspunsul către petiţionar; 

• S-au clasat petiţiile anonime sau cele în care nu au fost trecute datele de 

identificare ale petiţionarului; 

• S-a asigurat primirea, expedierea şi transportul documentelor prin poşta 

civilă şi specială; 

• S-a organizat activitatea de evidenţă, întocmire, multiplicare, transport, 

păstrare şi arhivare a documentelor, potrivit actelor normative în vigoare; 

• S-au preluat și direcţionat apelurile telefonice primite de la cetăţeni sau de 

la alte instituţii; 

• S-au executat orice alte dispoziţii date de Directorul General/Directorul 

General Adjunct. 

  

RELAȚIA CU PRESA 

În anul 2020, au fost derulate campanii de informare, cu scopul principal de a 

preveni încălcarea normelor legale și nu în ultimul rând, de a aduce la cunoștința 

piteștenilor normele de conviețuire socială și asigurarea unui climat civilizat de 

circulație pe drumurile publice. Au fost distribuite pliante, în acest sens, și au fost 

amplasate înștiințări informative în zonele în care situația operativă a impus acest lucru.  

Astfel, polițistul local specializat în relația cu mass-media a efectuat muncă de 

teren și a întocmit cele aproximativ 36 de materiale informative (comunicate de presă, 
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informări, galerii foto de la cele mai importante evenimente) ce au fost transmise 

instituțiilor de presă, dar și publicate pe site-ul instituției (www.polițialocalapitesti.ro) și 

pe pagina de Facebook. 

De menționat este faptul că activitatea instituției a fost reflectată în mass-

media, fiind publicate peste 20 de știri / comunicate având ca subiect acțiuni ale Poliției 

Locale Pitești, 11 emisiuni televizate, 2 emisiuni radio, 7 parteneriate școlare și 3 

activități la unitățile de învățământ. Activitatea de relaţii publice a fost organizată şi s-a 

desfăşurat în conformitate cu prevederile legale, până la acest moment neexistând 

aspecte privind solicitări ale cetăţenilor care nu au fost rezolvate. 

Pentru anul 2021, relația cu mass-media reprezintă un obiectiv important în 

cadrul instituției, aceasta făcând parte din ansamblul acțiunilor ce guvernează activitatea 

Poliției Locale Pitești. În continuare, va fi asigurată o comunicare constantă cu 

instituțiile de presă, transparentă și eficientă asigurându-se totodată obligațiile ce decurg 

din respectarea normelor legale. 

 

INDICATORI DE PERFORMANTA 

2019/2020 

Nr. 
crt. 

INDICATORI 
Anul  
2019 

Anul 
2020 

+/- 

I 
a. Personalul Poliţiei Locale Piteşti (număr), din 

care: 
177 177 0 

 1. Poliţişti locali de conducere 13 13 0 
 2. Poliţişti locali de execuţie 121 128 7 
 3. Personal cu funcţii publice generale de conducere 3 3 0 
 4. Personal cu funcţii publice generale de execuţie 18 20 2 
 5. Personal contractual de conducere 0 0 0 
 6. Personal contractual de execuţie 13 13 0 
 b. Posturi vacante(număr), din care: 0 2 2 
 1. Poliţişti locali de conducere 0 0 0 
 2. Poliţişti locali de execuţie 8 2 -6 
 3. Personal cu funcţii publice generale de conducere 0 - 0 
 4. Personal cu funcţii publice generale de execuţie 1 - -1 
 5. Personal contractual de conducere 0 - 0 
 6. Personal contractual de execuţie 0 - 0 

II  Acţiuni şi controale executate(număr), din care: 30.284 53.564 23.280 
 1. Pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice 3.106 23.302 20.196 
 2. Pentru fluidizarea traficului rutier 4.741 6.334 1.593 
 3. Pentru menţinerea unui comerţ civilizat  11.249 8.080 -3169 
 4. Pentru respectarea prevederilor legale din domeniul 5.439 9.548 4.109 
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protecţiei mediului şi al salubrităţii localităţii 

 5. 
Pentru menţinerea unui climat de siguranţă în 
staţiile de autobuz, taxi, mijloace de transport 

344 123 -221 

 6. 

Pentru aplicarea prevederilor legale privind regimul 
juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
statului ori al municipiului Piteşti 

247 189 -58 

 7. 
Pentru aplicarea prevederilor legale privind 
protecţia animalelor şi gestionarea câinilor fără 
stăpân din municipiul Piteşti 

189 700 511 

 8. 
Pentru respectarea prevederilor legale referitoare la 
evidenţa persoanelor 

961 1.844 883 

 9. 
Pentru respectarea normelor legale din domeniul 
construcţiilor 

2.581 1.951 -630 

 
10
. 

Alte acţiuni şi controale 
1.427 1.493 66 

III 
 Activităţi în colaborare cu alte instituţii(număr), 

din care: 
3.484 14.547 11.063 

 1. Cu Poliţia Naţională 1.593 12.986 11.393 
 2. Cu Jandarmeria 281 616 335 
 3. Cu ISU  90 61 -29 
 4. Alte instituţii 1.520 884 -636 

IV 
 Activităţi de menţinere a ordinii şi liniştii publice 

cu ocazia unor manifestări sociale, culturale,  
sportive, etc.(număr) 

832 272 -560 

V  Activităţi  speciale(număr), din care: 712 3.592 2.880 
 1. Pentru aplanarea unor stări conflictuale 560 3.133 2.573 

 
2. Pentru salvarea de vieţi omeneşti şi bunuri cu 

ocazia unor evenimente  deosebite 
0 0 0 

 3. Asigurarea securităţii executorilor judecătoreşti 0 0 0 

 
4. Asigurarea securităţii altor reprezentanţi ai 

instituţiilor  publice 
98 80 -18 

 5. Alte activităţi speciale 54 3.779 325 

VI 
 Numărul obiectivelor pentru care se asigură 

paza 
6 6 0 

VII 
 Numărul obiectivelor pentru care se asigură 

supravegherea, din care: 
58 70 12 

 1. Parcări auto 25 25 0 
 2. Parcuri 8 14 6 
 3. Unităţi de învăţământ 9 10 1 
 4. Zone de agrement 3 9 6 
 5. Zone comerciale 7 12 5 
 6. Alte obiective 6 0 -6 

VIII 
a. Sesizări şi reclamaţii din partea comunităţii 

(cetăţeni, asociaţii de proprietari/locatari, agenţi 
economici, instituţii, etc.) (număr), din care: 

9.087 7.172 -1915 

 1. telefonice 8.266 5.902 -2364 
 2. electronice 377 133 -244 
 3. pe suport de hârtie 396 1.103 707 
 4. în audienţă 43 34 -9 
 b. Sesizări şi reclamaţii soluţionate (număr), din 9.087 7.172 -1915 
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care: 
 1. Soluţionate în termen de până la 15 zile 8.774 6.089 -2685 
 2. Soluţionate în termen cuprins între 15 şi 30 de zile  313 1.683 770 
 3. Nesoluţionate 0 0 0 

IX  Mandate de aducere executate 0 22 22 

X 
 Afişări ale proceselor-verbale de constatare şi 

sancţionare a contravenţiilor(număr) 
611 513 -98 

XI  Infracţiuni constatate în flagrant(număr) 3 9 6 

XII 
 Infractori prinşi în flagrant şi predaţi la Poliţia 

Naţională(număr) 
3 1 -2 

XIII 
 Urmăriţi prinşi şi predaţi la Poliţia 

Naţională(număr) 
0 0 0 

XIV  Autovehicule urmărite, identificate(număr) 0 0 0 

XV 
 Minori depistaţi şi încredinţaţi serviciului public 

de asistenţă socială(număr) 
3 39 36 

XVI 
 Cerşetori depistaţi şi încredinţaţi serviciului 

public de asistenţă socială(număr) 
23 181 158 

XVII a. 
Contravenţii constatate şi sancţionate (număr), 
din care, conform prevederilor din: 

9.647 6.577 -3.070 

 1. 
Legea nr.12/1990 privind protejarea populaţiei 
împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 
republicată 

0 2 2 

 2. 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare  

47 16 -31 

 3. 
Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice, republicată 

1.394 860 -534 

 4. 
OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

4.426 2.754 -1672 

 5. 
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare  

0 0 0 

 6. 
HCL nr.67/2008 privind constatarea şi sancţionarea 
unor contravenţii, HCL 185/2012 

0 423 423 

 7. 

HCL nr.251/2008 privind aprobarea Studiului de 
oportunitate, Contractului cadru, Caietului de 
sarcini, Fişei de date şi a Regulamentului, pentru 
desfăşurarea activităţii de ridicare, transport, 
depozitare şi eliberare a vehiculelor şi/sau 
remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul 
public şi/sau privat al municipiului Piteşti, cu 
modificările şi completările ulterioare 

0 0 0 

 8. 
HCL nr. 14/2012 privind stabilirea, constatarea şi 
sancţionarea unor contravenţii  

1.011 110 -901 

 9 

 HCL 197/2017 privind stabilirea unor masuri 
pentru gospodărirea localităţii precum si 
sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii, 
republicată, cu modificările si completările 
ulterioare. 

281 750 469 
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10
. 

HCL 60/2016, privind stabilirea, constatarea si 
sancţionarea unor contravenţii; 

2.488 401 -2087 

 
11
. 

Alte reglementări 
0 1.136 1136 

 12 Legea 349/2002 (completare OUG 195/2002) 0 26 26 
 13 OUG 155/2001 – câini fără stăpân 0 14 14 
 14 OUG 97/2017 ( acte identitate) 0 38 38 
 15 Legea 101/2006 (salubrizare) 0 47 47 
 b. Valoarea amenzilor(total): 1.342.377 1.223.860 -118.517 

  
Procese verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor contestate (număr), din care: 

89 154 65 

 1. Anulate 2 17 15 
 2. Transformate în avertismente 2 14 12 

XVII
I 

 
Alte activităţi (total) 

14.816 58.209 43.393 

 1. Persoane legitimate explicaţii 10.578 56.974 46.396 
 2. Persoane avertizate explicaţii 3.698 1235 -2463 
 3. Cărţi de alegător înmânate  0 0 0 

XIX  Materiale Publicăte în mass-media 190 43 -147 
 

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ (REPREZENTĂRI GRAFICE) 

comparativ 2019-2020 

INDICATORI  1 

Nr  INDICATORI AN 2019 AN 2020 +/- 

 Acțiuni organizate și desfășurate 30.284 53.564 23.280 

1 Pe ordine și liniște publică 3.106 23.302 20.196 

2 Fluidizare trafic 4.741 6.334 1.593 

3 Activități comerciale(comerț civilizat) 11.249 8.080 -3.169 

4 Construcții și afișaj stradal 2.581 9.548 6.967 

5 Protecția mediului și salubritatea localității 5.439 123 -5316 

6 Regim juridic; vehicule fără stăpân 247 189 -58 

7 Protecție animale și gestionare animale fără stăpân 189 700 511 

8 Respectare prevederi legale evidența persoanelor 961 1.844 883 

9 Menţinere climat siguranţă stații autobuz/taxi 344 1.951 1.607 

10 Alte acţiuni și controale pe alte linii 1.427 1.493 66 
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INDICATORI 2 

Nr. 

Crt 

Indicatori An 2019 An 2020 +/_ 

1 Total acțiuni organizate în colaborare – din 

care total 

3.484 14.547 11.063 

2 Cu Poliția Naţională 1.593 12.986 11.393 

3 Cu Jandarmeria 281 616 335 

4 Cu ISU 90 61 -29 

5 Cu alte instituţii 1.520 884 -636 
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Grafic  2 

 

 

 

Indicatori 3 

 

  Nr. crt Indicatori 2019 2020 +/- 

1 Activități De Menținere O.P – Manifestări 

culturale,   sportive, etc 

832 272 -560 

 

 

Grafic 3  
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Indicatori 4 

Nr 

crt 

Indicatori 2019 2020 +/- 

1 Activități Speciale TOTAL 712 3592 -

2880 

2 Aplanări stări conflictuale 560 3133 -

2573 

3 Salvare vieţi omeneşti - 0 - 

4 Asigurare securitate reprezentanţi instituţii 98 80 -18 

5 Alte activităţi speciale 54 379 285 
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Indicatori 5 

Nr 

crt 

Indicatori An  

2019 

An 

2020 

+/- 

1 Sesizări și reclamații 9.087 7172 -1.915 

 

Grafic 5 
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Indicatori 6 

Nr. 

Crt. 

Indicatori An 2019 An 2020 +/- 

1 Contravenții constatate și sancționate 9.647 6.577 -3.070 

 

Grafic 6 

 

 

 

 

 

Indicatori 7 

 

Nr 

crt 

Indicatori An 2019 An 2020 +/- 

1 Afișări P.V.  de constatare și sancționare (total)   611 513 -98 
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Grafic 7 

 

Indicatori 8 

Nr 

crt 

Indicatori An 2019 An 

2020 

+/- 

1 Cerșetori depistați și încredințați Serviciului 

Public de Asistență Socială 

23 181 158 

 

Grafic 8 

 

 

   OBIECTIVE 2021 
 

1. Adaptarea continuă a dispozitivului de ordine și siguranţă publică la 

specificul activităților desfășurate ca urmare a măsurilor luate pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei Covid-19 și pentru gestionarea situațiilor de risc ce pot 

apărea în contextul răspândirii virusului SARS -COV-2 în colaborare și sub comanda 

operațională cu Inspectoratul Județean de Poliție Argeș. 

2.  Desfășurarea de acțiuni și controale permanente în piețele de pe raza 

Municipiului Pitești privind comercializarea produselor către populație, verificării 

comercianților și producătorilor agricoli, pentru prevenirea actelor normative în vigoare 



275 
  

-în contextul răspândirii virusului SARS-COV-2 și prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei Covid-19. 

3. Asigurarea cu efective din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră a tuturor 

lucrărilor prin care se creează restricții în traficul rutier, supravegherea zonelor pietonale 

ale municipiului, pentru fluidizarea traficului rutier în zonele aglomerate din municipiu 

(Zona Podul Viilor, B-dul Nicolae Bălcescu spre Bascov, Cartierul Craiovei, etc). 

4. Desfășurarea de activități specifice pentru ridicarea în conformitate cu 

prevederile Legii nr.421/2002 a vehiculelor fără stăpân sau abandonate și a HCL 

340/12.10.2020 pe raza municipiului, paralel cu o continuă activitate mediatică de 

solicitare a sprijinului cetăţenilor în acest sens și transparență maximă a tuturor 

activităţilor pe această linie.  

5.  Efectuarea de acțiuni și controale împreună cu secțiile de la Poliția 

Națională și Jandarmeria pentru prevenirea infracțiunilor de furt din buzunare, pentru 

prevenirea, constatarea și sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire 

socială, a ordinii și liniștii publice în mijloacele de transport și în zonele de interes 

operativ. 

6. Asigurarea cu efective din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră a tuturor 

lucrărilor prin care se creează restricții în traficul rutier, supravegherea zonei pietonale a 

municipiului, acțiuni punctuale și respectarea restricțiilor de tonaj și în general a tuturor 

restricțiilor stabilite de administratorul drumului public local, pentru anumite zone. 

7. Perfecționarea sistemului de identificare și de supraveghere a rampelor 

clandestine de deșeuri de pe raza municipiului, a terenurilor neîntreținute, concomitent 

cu o mai mare campanie de prevenire a populației cu riscuri asupra sănătății, dar și 

folosirea camerelor de supraveghere mobile atât ziua cât și noaptea, acolo unde există 

informații în acest sens. 

8. Extinderea sistemului de monitorizare video existent prin achiziția de 

camere video început în anii anteriori. 

9. Verificarea gradului de autorizare a comercianţilor pe raza municipiului 

Pitești, respectiv deținerea Autorizațiilor/Acordurilor/Avizelor, emise de Primăria 
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Municipiului Pitești, pentru desfășurarea activităților comerciale conform Legii 

nr.650/2002. (exercițiilor comerciale) 

10. Monitorizarea permanenta a activității de protecție a mediului și a celei de 

construire în condiții de calitate și legalitate. 

11. Executarea cu prioritate și simț de răspundere a tuturor mandatelor de 

aducere la organele de urmărire penală și instanțele de judecată precum și asigurarea 

protecției executorilor judecătorești pe raza de competență. 

12.  Efectuarea unui control managerial mai eficient al personalului din 

subordine de către fiecare șef serviciu / șef birou. 

13. Constatarea în timp optim a contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru 

nerespectarea normelor legale. 

14. Perfecționarea continuă a nivelului de pregătire profesională prin 

participarea la cursuri de specialitate on-line sau în locațiile în care se vor organiza, 

dacă legislația va permite. 

15. Relaţionarea conducerii Poliţiei Locale a Municipiului Piteşti cu 

societatea civilă, mass-media și instituțiile publice în condiții de conformitate și 

legalitate. 

16. Reprezentarea instiuției cu profesionalism și simț de răspundere în fața 

instanțelor judecătorești în dosarele în care aceasta este implicată. 

17. Însușirea și aplicarea corectă a tuturor procedurilor operaționale și de 

sistem de către întreg personalul, pentru realizarea obiectivelor generale și a obiectivelor 

specifice fiecărei entități. 
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Anexa nr.6 

 

 

Centrul Cultural Pitești 

 

Centrul Cultural Pitești, instituție cu personalitate juridică aflată în subordinea 

Consiliului Local Pitești își desfășoară activitatea pe baza subvenției de la bugetul local, 

dar și din venituri proprii (obținute din taxele de la cursurile pe care le organizează, 

precum și din închirierea unor spații din imobilul Casa Cărții). 

Având ca obiective principale Organizarea de evenimente cultural-

educative și Promovarea imaginii municipiului Pitești, Centrul Cultural Pitești își 

desfășoară activitatea pe baza Programului Minimal de Activități, aprobat anual de 

Consiliul Local, pe care-l completează cu programe lunare de acțiuni cultural-educative 

și de dezvoltare personală. 

În anul 2020, Centrul Cultural Pitești și-a desfășurat activitatea în mod 

normal, până la data de 11 martie, atunci când a fost declarată starea de urgență în 

România, pe fondul pandemiei de Coronavirus. 

 

                Manifestări culturale cu caracter internațional 

Printre evenimentele de anvergură națională, desfășurate de Centrul Cultural 

Pitești până la starea de urgență se numără: Simpozionul Național Actualitatea lui 

Eminescu la 170 de ani de la naștere (coordonat de redactorul-șef al revistei de cultură 

Argeș, scriitorul Dumitru Augustin Doman și susținut de eminescologii Nicolae 

Georgescu, Mircea Coloșenco, Mihai Barbu, George Ene, Lucian Costache, Mircea 

Bârsilă, I.P.S. Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului); Spectacolul muzical sub 

genericul Poveste de iubire, ediția a III-a, dedicat Dragobetelui, sărbătoarea iubirii la 

români (eveniment susținut de Grupul Vocal ZAVAIDOC, Grupul Folk P620, Trupa 

MAXIM și Trupa R-MIX, coordonatori cantautorul Tiberiu Hărăguș și profesorul de 

canto popular Valentin Grigorescu); Spectacolul muzical, sub genericul Cât de 
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frumoasă ești..., dedicat Mărțișorului și Zilei Internaționale a Femeii (susținut de 

Grupul Folk P620, Trupa R-MIX, interpretul Gabriel Cotabiță). 

  
       

  

 

  

 

 

În acest interval, Centrul Cultural Pitești a organizat în colaborare cu Clubul 

Româno-Arab de Cultură și Presă întâlniri cu ambasadorii Regatului Hașemit al 

Iordaniei (Excelența Sa Sufyan Qudah) și Emiratului Kuweit (Talal Mansour Alhajeri), 

în vederea punerii bazelor de noi înfrățiri între municipiul Pitești și orașe din Orientul 

Mijlociu, așa cum s-a procedat la înfrățirea cu orașul Beit Jala din Palestina. 
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Din data de 12 martie 2020, instituția s-a conformat măsurilor și restricțiilor 

pentru prevenirea și combaterea pandemiei, desfășurându-și activitățile culturale fără 

public, spre a fi urmărite doar în spațiul online, pe pagina oficială de Facebook a 

Centrului Cultural Pitești, precum și pe site-ul oficial (www.centrul-cultural-pitesti.ro). 

Astfel, au continuat și au fost elaborate noi proiecte cultural-educative și de dezvoltare 

personală, susținute de persoane avizate, fiind totodată încurajați și promovați copiii și 

tinerii cu aptitudini în multiplele domenii ale culturii. Printre acestea, s-au remarcat și 

au intrat în atenția celor interesați proiectele: Gânduri, rostiri, scrieri, coordonat de 

poeta Denisa Popescu, Credință și Cultură în Societatea Contemporană, coordonat 

de conf. univ. dr. Marius Andreescu, Teme Culturale în Emoții Raționale, coordonat 

de scriitorul, eminescologul și profesorul de limba și literatura română Lucian Costache, 

Reflecții la reflexii, coordonat de scriitorul și profesorul de limba și literatura română 

Marin Rădulescu, Limba Română Literară de-a Lungul Timpului, coordonat de 

poeta și profesoara de limba și literatura română Iudita Dodu Ieremia, Lumea 

Interioară între Mit și Știință, coordonat de lector univ. dr. Lucia Neagoe și de 

promotorul cultural Alexandra Grigorescu, Pasionat de Șah, coordonat de instructorul 

de șah Andrei Rădulescu, Olympic Gym Pitești cu Nicoleta Andrei, coordonat de 
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antrenoarea de balet și gimnastică ritmică Nicoleta Andrei, Decriptări Matematice, 

coordonat de publicistul George Dănică, Oameni <cari> au fost, coordonat de 

scriitoarea, editorul și profesoara de limba și literatura română Mona Vâlceanu, 

Cugetările unui om de graniță, susținut de studentul la filosofie, Radu Alexandru 

Dincă, Vaccin împotriva virusului manipulării, coordonat de sociologul George 

Smeoreanu, Cultura în pandemie, susținut de sociologul Octavian Mihail Sachelarie, 

proiectele Adolescență, entuziasm și Muntele ca o școală, coordonate de poetul și 

profesorul de filosofie George Badea. 

Proiectele din anii anteriori s-au bucurat în continuare de aprecierea 

publicului: Istorie și istorii cu Marin Toma, coordonat de redactorul-șef al revistei-

document Restituiri Pitești, dr. Marin Toma, Cenaclul Armonii Argeșene, coordonat 

de președintele Ligii Scriitorilor Români dr. Adrian Mitroi, Biografii de Excepție, 

coordonat de scriitorul și muzeograful Octavian Dărmănescu, Ferestre Culturale și 

Cultura Violenței și Violența Culturii, coordonate de jurnalistul Ahmed Jaber, Viața 

merge înainte, coordonat de poeta ing. Simona Vasilescu, Psihologia de la A la Z, 

coordonat de psiholog-clinician Camelia Dragomirescu, Fețele Omului, coordonat de 

psihologul Radu Vasile Șerban, Colocviile Municipiului Pitești, coordonat de 

scriitorul, filosoful dr. Leonid Dragomir, Tradiții Muntenești, coordonat de profesorul 

de canto popular Valentin Grigorescu. 
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282 
  

 

 

 

 

 

În cursul anului 2020, Centrul Cultural Pitești a organizat lansări de carte, 

printre care enumerăm: volumul cu titlul „Teologie, Filosofie și Drept - Studii, Eseuri, 

Scrisori”, de Marius Andreescu; volumul de poezie cu titlul „Porția de existență”, de 

Victoria Milescu, cărțile „Exprimare corectă și etică” și „Arta Poeziei”, de Ioan Nelu 

Vișan; volumul de poezie „Descântece de mellactonie”, de Marian Ilie, romanul 
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„Mircea. Secretul Timpului”, de Mona Vâlceanu; Monografia Școlii Gimnaziale 

Nicolae Simonide (1833-2018), de Ion I. Ștefan și Eugenia Ștefan; volumul de versuri 

cu titlul „Lina”,  de Liliana Rus, cartea cu titlul „Limba Română - Comunicarea. Textul-

Mesaj. Textul”, de Marin Gheorghe Rădulescu. 

Centrul Cultural Pitești a organizat și expoziții de artă plastică: Expoziția de 

pictură sub genericul „Marea în culori”, realizată de artiștii plastici Alexandru Ghinea și 

Niculae Găgeanu, din Mangalia și de elevul Andrei Pennazio, din Iași, eveniment 

organizat în colaborare cu Forțele Navale Române, coordonator col. Corneliu Pavel; 

Expoziție de metaloplastie realizată de artistul plastic ing. Constantin Samoilă; 

Expoziția de fotografie istorică sub genericul „In Memoriam, preotul - căpitan 

Gheorghe I. Cotenescu (1886 – 1965)”, coordonată de nepotul său, publicistul Radu 

Petrescu-Muscel; Expoziția de fotografie cu titlul „Refugiații Polonezi în Muscel”, 

eveniment coordonat de publicistul Radu Petrescu-Muscel; Expoziția itinerantă de 

fotografie istorică intitulată „Conferenţiari argeşeni şi musceleni la Vălenii de Munte”, 

coordonată de publicistul Radu Petrescu-Muscel. 

De menționat este faptul că unele evenimente de anvergură națională, 

reprezentative pentru municipalitate au continuat în spațiul online: simpozion național, 

de istorie, cultură, civilizație, dedicat Zilelor Municipiului Pitești, sub genericul Pitești 

632, care s-a desfășurat live, pe pagina oficială de Facebook a Centrului Cultural Pitești, 

și a fost susținut de istorici și cercetători în domeniu, eveniment coordonat de 

redactorul-șef al revistei-document Restituiri Pitești, dr. în istorie Marin Toma. 

- Conf. univ. dr. Florian Matei-Popescu,  de la Facultatea de Teologie, 

Litere, Istorie și Arte din cadrul Universității Pitești, cercetător științific II la Institutul 

de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române și muzeograful Ion Dumitrescu 

de la Muzeul Județean Argeș au prezentat studiul „Un horreum de lemn în castrul de la 

Câmpulung-Jidova?”  

- Conf.univ.dr. habil. Claudiu Neagoe de la Universitatea  Piteşti și 

masterandul Mariana Paula Limbălată de la Universitatea Piteşti au vorbit 

despre „Boierii Goleşti din veacul al XVI-lea. Lămuriri genealogice”. 
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- Drd. Mihaela Gheorghe, de la Școala Doctorală de Istorie a Universității 

Valahia Târgoviște  a abordat „O Succintă incursiune în educația elevilor de la Sf. Sava 

(sec. XVII-XVIII)”. 

- Prof. dr. Elena Ștefănică, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Argeș 

a susținut prelegerea cu tema „Starea de sănătate a piteștenilor în preocupările Primăriei, 

în secolul al XIX-lea”. 

- Dr. Nicolae Mihai, cercetător științific III, la Academia Română, Institutul 

de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopșor”, Craiova a vorbit despre „Un 

globe-trotter român pe patru continente: modele civilizaționale, modele culturale în 

corespondența de călătorie a lui Nicolae C. Vrăbiescu (1890-1926)”. 

- Asist. univ. dr. Mihai Enescu, de la Universitatea de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară  București, Facultatea de Agricultură, a prezentat lucrarea cu tema 

„Pădurile din Argeș”. 

- Dr. în istorie Marin Toma, redactorul-șef al revistei-document Restituiri 

Pitești, publicație trimestrială a Centrului Cultural Pitești, a susținut prelegerea cu tema 

„Ceapă și usturoi: gusturile istoriei”; 

Spectacol online dedicat Zilei Internaționale a Copilului, manifestare oferită 

de copiii care urmează cursuri de aptitudini artistice în cadrul instituției; 

Medalion folcloric dedicat Zilei Iei Românești (24 iunie), eveniment 

coordonat de profesorul de canto popular Valentin Grigorescu, la care au susținut 

recitaluri de folclor și prezentări ale portului popular muntenesc membri ai Grupului 

Vocal Zavaidoc; 

Concursul Național de Poezie de Dragoste „Leoaică tânără, iubirea....” , 

eveniment coordonat de directorul revistei Cafeneaua literară, poetul Virgil Diaconu; 

Spectacol dedicat Zilei Limbii Române, eveniment care a cuprins un recital 

de poezie tematică, susținut de poeții Denisa Popescu și Iustin Oprea, momente artistice 

susținute de elevele Alexia Zamfir și Diana Molea, de la cursul de balet și gimnastică 

ritmică și un recital de muzică folk, susținut de membri ai Grupului Folk P620, din cadrul 

Centrului Cultural Pitești (Alexia Păunescu, Andrei Bulf, Bianca Stoenescu, Ioana 

Alexandra Guțu, Claudia Maria Guțu); 
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Medalionul de muzică lăutărească În Memoria lui Zavaidoc, coordonat de 

profesorul de canto popular Valentin Grigorescu, avându-i invitați pe Constantin Gaciu 

și Taraful de la Iancu Jianu, Nicoleta Vasile și Ana Maria Cîrstina; eveniment-substitut 

al Festivalului Național de Muzică Lăutărească Veche ZAVAIDOC, anulat din cauza 

pandemiei. 

Concursul de Fotografie Piteștiul Meu, având tema „Toamna Piteșteană”; 

Spectacol dedicat Zilei Naționale a României, susținut de copii care 

urmează cursuri de aptitudini artistice la Centrul Cultural Pitești (elevi la balet și 

gimnastică ritmică, sub îndrumarea antrenoarei Nicoleta Andrei, cursanți la actorie, 

coordonați de artistul Robert Chelmuș, cursanți la canto popular, sub îndrumarea 

profesorului Valentin Grigorescu, tinerii Andrei Bulf și Bianca Stoenescu, de la Grupul 

Folk P620); 

Concursul Național de Dans Sportiv DANSUL FLORILOR, eveniment 

organizat de Federația Română de Dans Sportiv, Centrul Cultural Pitești și Clubul Total 

Dance, care s-a desfășurat online și a fost transmis live, pe pagina de Facebook a 

Centrului Cultural Pitești. 

În anul 2020, Centrul Cultural Pitești a editat revista de cultură Argeș 

(publicație lunară), revista de literatură Cafeneaua literară (publicație lunară), revista-

document Restituiri Pitești (publicație trimestrială), revista literară Cuvântul 

Argeșean (publicație trimestrială), Informația Piteștenilor (publicație lunară online). 

Centrul Cultural Pitești a organizat și găzduit în anul 2020, cu intermitențe, în 

contextul restricțiilor impuse de pandemia de Coronavirus, o serie de cursuri: chitară, 

canto popular, dans popular, pictură, balet și gimnastică, dans sportiv și de 

societate, actorie, șah, arte marțiale, inițiere în spiritualitatea tibetană, Qi Gong, 

formare profesională. 

Toate activitățile cultural-educative organizate de Centrul Cultural Pitești în 

anul 2020, precum și acțiunile de larg interes comunitar ale administrației publice locale 

(știri edilitare, conferințele de presă ale Primăriei Municipiului Pitești, ședințele 

Consiliului Local Pitești) au fost mediatizate pe pagina oficială de Facebook a instituției 

și pe site-ul oficial (www.centrul-cultural-pitesti.ro). 
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TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ 

Bugetul instituției 

Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Cultural Pitești a fost în anul 

2020 de 2.130.000 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, Sala 

Gimnastică 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, canto popular, precum şi din 

închirierea altor spaţii din imobilul Casa Cărţii .  

Bugetul sintetic al Centrului Cultural Pitești se prezintă astfel: 

Nr. 

crt 

Categorii Prevăzut 

2020 (lei) 

Realizat 

2020 (lei) 

1 TOTAL VENITURI 2.130.000 1.942.123,30 

2 Subvenții de la bugetul local 2.020.000 1.896.939,30 

3 Venituri proprii (totalitatea surselor atrase) 110.000 45.184.00 

4 TOTAL CHELTUIELI 2.130.000 1.942.123,30 

5 Cheltuieli de personal 935.000 848.515 

6 Cheltuieli cu bunuri și servicii 1.175.000 1.074.032,80 

7 Active nefinanciare 20.000 19.575,50 

 

Utilizarea  fondurilor prevăzute în bugetul alocat instituției în anul 2020 s-a 

realizat potrivit destinațiilor stabilite în bugetul aprobat. 

 

Informații legate de procesul de achiziții publice 

Lista de contracte încheiate în anul 2020 
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Nr. 

crt 

Obiectul contractului Suma 

contractului 

(tva inclus) 

Procedură 

achiziție 

Numele 

câștigătorului 

1 Reabilitare Săli și holuri subsol și 

etajul II 

182.246,52 

lei 

Achiziție 

directă 

SC Adacor 

Construct Serv 

SRL    

2 Reabilitare Grup Sanitar subsol 27.839,02 Achiziție 

directă 

SC Adacor 

Construct Serv 

SRL 

3 Revista de cultură Argeș 1.812 

lei/lunar 

Achiziție 

directă 

SC Panfilius 

SRL  

4 Revista de literatură Cafeneaua 

literară 

1040 lei/lunar Achiziție 

directă 

SC Tiparg SA 

5 Revista document Restituiri 624 lei/trim Achiziție 

directă 

SC Tiparg SA 

6 Revista literatură-Cuvântul 

Argeșean 

624 lei/trim Achiziție 

directă 

SC Tiparg SA 

7 Ziua Limbii Române, ediția III 900 lei Achiziție 

directă 

Contracte drept 

de autor Legea 

nr. 8/1996 

8 Concursul Național de Poezie de 

Dragoste, Leoaica Tânără, Iubirea... 

3.000,00 Achiziție 

directă 

Premii 

9 Prelegeri susținute sub genericul 

Colocviile Municipiului Pitești 

5.000,00 Achiziție 

directă 

Contracte drept 

de autor Legea 

nr. 8/1996 

10 Concurs de fotografie, ediția a III-a 3,000,00 Achiziție 

directă 

Premii 

11 Servicii de registratură 535 lei/lună Achiziție 

directă 

SC Sobis SRL 

12 Servicii de contabilitate 416,50 

lei/lună 

Achiziție 

directă 

INDECO SOFT 

SRL 

13 Servicii de mentenanță, depanare, 

instalare, softuri calculatoare, 

imprimante, centrală telefonică 

450  lei/lună Achiziție 

directă 

SC Infonet AG 

SRL 
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14 Servicii telefonie fixă și internet Cf 

tarif/factură 

Achiziție 

directă 

SC RCS&RDS 

SA 

15 Servicii furnizare energie electrică Cf 

tarif/factură 

Achiziție 

directă 

SC CEZ 

VÂNZARE SA 

16 Furnizare energie termică pentru 

încălzire 

Cf 

tarif/factură 

Achiziție 

directă 

SC Termo 

Calor Confort 

SA 

17 Servicii furnizare apă potabilă și de 

canalizare 

Cf 

tarif/factură 

Achiziție 

directă 

SC Apă Canal 

SA 

18 Servicii de salubrizare Cf 

tarif/factură 

Achiziție 

directă 

SC Salubritate 

2000 SA 

19 Servicii găzduire site-ul Simfonia 

Lalelelor și site-ul Centrul Cultural 

Pitești 

3.284 lei/an Achiziție 

directă 

SC Infonet AG 

SRL 

 

În anul 2020 au fost efectuate tranzacții de achiziții publice, dintre care 191 au fost 

tranzacții realizate prin SEAP, în valoare de 403,987,46, fără TVA. 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 

� 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. 
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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       

   

 

 

 

 

Nr crt Funcție execuție Grad/ 

treaptă 

Nivel 

studii 

Număr posturi 

3 Consilier juridic Grad IA S 1 

4 Inspector de 

specialitate 

Gradul IA S 1 

5 Inspector de 

specialitate 

Gradul IA S 1 

6 Magaziner - M 1 

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 
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Compartiment Cultural – Artistic Şi Media 

Număr total de posturi: 18 

Scurtă descriere a posturilor din instituţie pe anul în curs, 2020: 

Total posturi prevăzute în statul de funcții: 18, din care ocupate: 15, trei 

posturi vacante 

Total posturi: 18, din care: 

   ● Personal/funcţii de conducere, 2 posturi 

   ● Personal/funcţii de execuţie, 16 posturi 

 

Informații despre managementul resurselor umane 

În anul 2020, instituția noastră are trei posturi vacante, respectiv postul de 

șofer, referent debutant, referent treapta IA, studii medii.                                                                

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Funcție execuție Grad/treaptă Nivel 

studii 

Număr posturi 

11 Referent de 

specialitate 

Gradul IA S 4 

12 Expert informatician Gradul II S 1 

13 Referent Treapta IA M 1 

14 Referent  Debutant M 1 

15 Redactor Gradul I S 1 

Total posturi 8 
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Anexa nr.7 

FILARMONICA PITEȘTI 

 

Filarmonica Piteşti este o instituţie publică de concerte, cu personalitate 

juridică, instituție 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 elaborată de Primăria Municipiului 

Pitești și în cadrul căreia se regăsește, în baza strategiei domnului primar al municipiului 

Pitești, a Programului minimal de activități stabilit de către Consiliul Local al 

Municipiului Pitești și a strategiei managerului pe perioada 01.01.2020-31.12.2023, 

conform contractului de management nr.63.830/24.12.2019. 

 

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; 9) compartiment 

CineVideo. 

Filarmonica Pitești a avut și are ca principală misiune promovarea, prin 

mijloace specifice, a valorilor muzicii clasice româneşti şi universale, dar și a filmului 

românesc și străin. Prin difuzarea de filme în weekend, a fost diversificată activitatea, 

având un program de activitate zilnic. 



292 
  

Anul 2020 a fost dificil, datorită situației epidemiologice determinate de 

pandemia de coronavirus. La începutul anului 2020, concertele, filmele și spectacolele 

s-au desfășurat conform Programului minimal de activități aprobat de Consiliul Local 

Pitești prin HCL nr.58/2020 și a contractului de management. Ulterior, activitatea a fost 

suspendată total pe perioada stării de urgență, apoi, în conformitate cu prevederile 

legale, concertele s-au organizat cu 50% din spectatori, 30% sau fără niciun spectator, 

doar în mediul on-line, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Având în vedere situația epidemiologică, a fost întocmit un Plan propriu de 

măsuri privind combaterea virusului COVID-19 la Filarmonica Pitești (la 12.03.2020), 

(măsuri de dezinfecție în întregul sediu, achiziție de dezinfectant, termoskaner, măști, 

mănuși, clor, spirt, organizarea ședințelor de instruire pe linie de SSM). 

Primul concert în aer liber a avut loc la data de 11 iunie 2020, la Grădina de 

Vară, într-o formulă restrânsă și cu un repertoriu adecvat, iar la data de 10 septembrie 

2020 a fost organizat primul concert al celei de-a 14 stagiuni a Filarmocii Pitești. 

Filarmonica Pitești fost prima filarmonică din România care și-a reluat stagiunea, cu 

respectarea tuturor măsurilor impuse de legislația în vigoare. După apariția măsurilor 

publicate în M.O. nr. 986/26.10.2020, a fost organizat un concert on-line (concertul a 

fost înregistrat fără public și transmis pe pagina de facebook a instituției), precum și  

Concertul de Crăciun, din 17 decembrie 2020 (transmis on-line). 

Filarmonica Pitești și-a desfășurat 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.199/2017 privind organizarea și funcționarea Filarmonicii 

Pitești, H.C.L. nr. 53/2020 privind aprobarea bugetului Filarmonicii Pitești pe anul 2020 

și H.C.L. nr.58/2020 privind aprobarea Programului minimal de activități pe anul 2020.  
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Datorită suspendării activității, au putut fi organizate doar 22 de concerte 

simfonice și 5 recitaluri, iar la Cinematograful „București”, au fost difuzate doar 35 de 

filme. Personalitățile invitate și repertoriul au fost diversificate – concerte simfonice, 

vocal-simfonice, operetă, camerale, jazz, muzică de film, numărul abonamentelor 

vândute în 2020 fiind de 118. La aceștia se adaugă cei circa 36 de beneficiari de 

gratuități stabilite prin legi speciale (persoane cu handicap și însoțitor, oameni de 

cultură etc). 

 

Situaţia economico-financiară a instituţiei în 2020:  

În 2020, conform execuţiei bugetare, subvenţia Filarmonicii Piteşti a fost de 

5.244.395,45 lei, mai mică decât în anul precedent, fapt explicabil prin suspendarea 

activității din cauza pandemiei de coronavirus. 

Veniturile proprii: 92.272,50 lei (mai mici decât cele prognozate, din 

cauza suspendării a peste 60% dintre concertele programate). 

Cheltuieli de personal: 4.255.164 (față de 2019, de 3.678.098 lei), întrucât 

fondul de personal a crescut prin aplicarea legilor salarizării și plata despăgubilor la 

orchestră – aplicare sentințe judecătorești, deși 35 de zile personalul artistic și tehnic a 

fost în șomaj tehnic, fiind plătit cu 75% din salariul de încadrare). 

Cheltuieli cu colaboratori (taxe, inclusiv contribuțiile sociale): 509.795,96 

lei (față de 1.262.703 lei în 2019), o scădere de circa 60%, întrucât fie a fost activitatea 

suspendată, fie s-a cântat, conform legislației, cu o jumătate de orchestră. Numărul de 

colaboratori a scăzut la 75 în anul 2020. 

Cheltuieli de întreţinere (chirie, telefon, internet etc): 136.241,54 lei.  

Cheltuieli bunuri şi servicii: 249.398,44 lei (față de 344.323 lei în anul 

anterior, deci o scădere semnificativă). 

Cheltuieli de capital: 124.219 lei (în creștere cu 50% față de anul anterior). 

Cheltuieli pentru reparaţii capitale: 0 lei. 

        Cheltuieli realizate cu concertele organizate în 2020:  
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Nr. 

crt. 
Programul Tip proiect Deviz realizat 

(1) (2) (3) (4) 

 Concerte proiecte mici   (5) 31.000 

  proiecte medii (22) 478.795 

  proiecte mari     (0) 0 

  total:            27 total: 509.795 lei 

 

Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei: 1,75%. (cel mai mic procent din istoria instituției, din cauza concertelor 

suspendate). 

Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, vânzarea de bilete și 

abonamente, specifică instituţiei, au fost, în 2020, de 92.272,50 lei. Și în 2020 au existat 

facilităţi (reduceri, gratuități stabilite prin H.C.L.) la obținerea biletelor și 

abonamentelor. Din cauza suspendării activității la 11 martie 2020 – stare de urgență/ 

stare de alertă, cu organizarea a doar 3 concerte în luna iunie, instituția a prelungit 

valabilitatea abonamentelor până la Crăciun, pentru cei care achitaseră 700 de lei în 

ianuarie pentru un abonament care acoperea 25 de concerte. De menționat că și în 

toamnă activitatea a fost suspendată din cauza pandemiei/s-a desfășurat la 50% sau 30% 

din capacitatea sălii/fără spectatori/doar on-line. 

Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor: 

1,7%. 

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 79%. (față de 

64% în anul anterior), ceea ce reprezintă un procent foarte mare din total buget. 

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 3,48%. 

Ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, 

altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi 

convenţii civile): 9,55%. (un procent mult mai mic și mai bun decât în 2019, când a fost 

22%, prin reducerea, forțată, a orchestrei la jumătate). 

Venit mediu brut anual în 2020 a crescut de la 5278 lei în 2019 la 6414 lei. 

Venit mediu brut lunar a fost după cum urmează: Ianuarie = 6521, Februarie = 6523, 
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Martie = 4877, Aprilie = 4947, Mai = 4037, Iunie = 6765, Iulie = 6930, August = 5853, 

Septembrie = 6737, Octombrie = 6772, Noiembrie = 6704 și Decembrie = 6715 lei. 

      Resursele umane au fost și în 2020 o problemă importantă. Organigrama este 

insuficientă pentru nevoile reale ale instituției. Instituția a continuat să funcționeze cu 

foarte mulți colaboratori la compartimentul Orchestră, circa 30 de artiști pe concert, fapt 

ce grevează asupra cheltuielilor (normal și eficient ar fi fost doar cheltuielile cu dirijorii 

și soliștii invitați). Cinematograful are un singur angajat. După apariția pandemiei, 

instituția a folosit la concerte doar o jumătate de orchestră, fapt ce a determinat apelarea 

la doar 5-7 colaboratori/concert, scăzând, astfel, cheltuielile. Lipsesc posturi necesare 

bunei funcționări – portar/paznic, pompier, îngrijitoare, electrician întreținere sediu, fapt 

ce a determinat la încheierea contractelor de prestări servicii suplimentare. 

A fost organizat în 2020  doar un singur concurs,  în urma cărora a fost ocupat 

un post nou creat, în anul anterior, de secretar marketing, pentru promovarea activității 

Cinematografului „București”. O angajare direct la Compartimentul muzical-artistic a 

fost efectuată, întrucât nu se putea funcționa fără bibliotecar muzical, persoana angajată 

cântând benevol, fără a fi retribuită, și în orchestră, la violoncel. La Orchestră, a fost 

angajat, pe perioadă determinată, un post de artist instrumentist. Două posturi (operator 

lumini, electrician) nu au putut fi ocupate prin concurs, posturile nefiind bugetate. 

Situația posturilor: 

LUNA POSTURI 

APROBATE 

POSTURI 

OCUPATE 

POSTURI 

VACANTE 

ANGAJĂRI ÎNCETĂRI 

Ianuarie 57 54 3 1 1 

Februarie  57 54 3   

Martie  57 54 3  1 

Aprilie  57 53 4   

Mai  57 53 4   

Iunie  57 53 4  1 

Iulie  57 51 6  1 

August  57 51 6   

Septembrie  57 52 5 1  

Octombrie  57 52 5   
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Noiembrie  57 53 4 1  

Decembrie  57 53 4   

 

                 Situație angajări: 

Luna Perioadă 

concurs 

Angajare 

directă 

Posturi 

scoase la concurs 

Posturi 

Ocupate 

IANUARIE 13-16  1-secretar 

marketing 

1-secretar 

marketing 

FEBRUARIE     

MARTIE     

APRILIE     

MAI     

IUNIE     

IULIE     

AUGUST     

SEPTEMBRIE  09.09.2020  1-secretar 

muzical 

OCTOMBRIE     

NOIEMBRIE  04.11.2020  1-

art.instrumentist 

DECEMBRIE     

Activitatea de achiziții publice s-a dezvoltat mult la Filarmonica Pitești în 

2020, în baza bugetului de investii alocat, cca 95 % dintre achiziții fiind realizate pe 

SEAP. O atenție deosebită am acordat achizițiilor pentru necesitățile orchestrei: 

instrumente și accesorii. Programul de investiții aprobat a fost realizat 100%. 

Activitatea de achiziții s-a desfășurat după cum urmează: 

An Cod CPV Denumire CPV 
Valoare 
(RON) 

Valoare 
(EUR) 

Număr 
de 

achiziţii 

Tip 
procedură 

2020 30199000-0 Articole de papetarie și alte 
articole din hârtie (Rev.2) 

8510,49 1750,70 3 
Cumpărare 

directă  
2020 32324100-1 Televizoare color (Rev.2) 

2170 445,40 1 
Cumpărare 

directă 
2020 32341000-5 Microfoane (Rev.2) 

1890,76 388,37 1 
Cumpărare 

directă 
2020 32342410-9 Echipament de sonorizare (Rev.2) 

2056,31 421,94 1 
Cumpărare 

directă 
2020 33141000-0 Consumabile medicale nechimice 

de unică folosință și consumabile 
hematologice (Rev.2) 

2000 411,04 1 
Cumpărare 

directă 

2020 34928472-7 Stâlpi de semnalizare (Rev.2) 
1680,65 344,96 1 

Cumpărare 
directă 

2020 35125000-6 Sisteme de supraveghere (Rev.2) 
21000 4395,24 1 

Cumpărare 
directă 
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2020 37310000-4 Instrumente muzicale (Rev.2) 
15200 3120,19 4 

Cumpărare 
directă 

2020 37312200-0 Tromboane (Rev.2) 
28067,23 5760,33 1 

Cumpărare 
directă 

2020 37312900-7 Corni alto, corni bariton, 
fligornuri si corni francezi 
(Rev.2) 

48655,47 9990,24 1 
Cumpărare 

directă 

2020 37313800-3 Violoncele (Rev.2) 
29463,87 6046,35 1 

Cumpărare 
directă 

2020 37314320-1 Flauturi (Rev.2) 
35250,42 7232,04 1 

Cumpărare 
directă 

2020 37320000-7 Piese și accesorii pentru 
instrumente muzicale (Rev.2) 

80011,78 16434,02 3 
Cumpărare 

directă 
2020 37321300-7 Accesorii pentru instrumente cu 

coarde (Rev.2) 
354,63 72,76 1 

Cumpărare 
directă 

2020 37321500-9 Accesorii pentru instrumente de 
percuție (Rev.2) 

7756,31 1593,33 1 
Cumpărare 

directă 
2020 39141300-5 Dulapuri compartimentate (Rev.2) 

974 202,20 1 
Cumpărare 

directă 
2020 39831240-0 Produse de curățenie (Rev.2) 

9746,13 2008,05 2 
Cumpărare 

directă 
2020 44410000-7 Articole pentru baie și bucătărie 

(Rev.2) 
273,50 56,46 1 

Cumpărare 
directă 

2020 44411000-4 Articole sanitare (Rev.2) 
1471,42 302,26 1 

Cumpărare 
directă 

2020 50313200-4 Servicii de întreținere a 
fotocopiatoarelor (Rev.2) 

2400 502,20 1 
Cumpărare 

directă 
2020 50322000-8 Servicii de întreținere a 

computerelor personale (Rev.2) 
2100 436,83 1 

Cumpărare 
directă 

2020 50700000-2 Servicii de reparare și de 
întreținere a instalațiilor de 
construcții (Rev.2) 

1175 241,05 1 
Cumpărare 

directă 

2020 50860000-1 Servicii de reparare și de 
întreținere a instrumentelor 
muzicale (Rev.2) 

14000 2929,48 1 
Cumpărare 

directă 

2020 71632000-7 Servicii de testare tehnică (Rev.2) 
1500 313,87 1 

Cumpărare 
directă 

2020 79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2) 
11697 2419,63 2 

Cumpărare 
directă 

2020 79342200-5 Servicii de promovare (Rev.2) 
93408 19321 10 

Cumpărare 
directă 

2020 79417000-0 Servicii de consultanță în 
domeniul securității (Rev.2) 

1620 338,93 1 
Cumpărare 

directă 
2020 79823000-9 Servicii de tiparire și de livrare 

(Rev.2) 
4890 1008,85 2 

Cumpărare 
directă 

2020 79823000-9 Servicii de tiparire și de livrare 
(Rev.2) 

0,01 0 1 
Cumpărare 

directă 
2020 80530000-8 Servicii de formare profesională 

(Rev.2) 
600 125,55 1 

Cumpărare 
directă 

2020 90921000-9 Servicii de dezinfecție și de 
dezinsecție (Rev.2) 

21846 4482,56 3 
Cumpărare 

directă 
2020 92222000-3 Servicii de televiziune cu circuit 

închis (Rev.2) 
9604 1986,35 1 

Cumpărare 
directă 

2020 98390000-3 Alte servicii (Rev.2) 
6398 1323,27 1 

Cumpărare 
directă 
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Nu a existat nici o contestaţie formulată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor, nici o procedură contestată și nici o procedură anulata sau în curs de 

anulare. 

Contracte sectoriale utilități 2020 

 

În plan juridic, în anul 2020, instituția a fost acționată în instanță de către 

Sindicatul Filarmonicii Pitești, pentru anularea a două decizii prin care personalul 

artistic și tehnic a fost trimis, pe perioada stării de urgență, în șomaj tehnic, pentru 

recuperarea drepturilor salariale (au fost plătiți conform Codului Muncii, cu 75% din 

salariul de încadrare, nu conform unei dispoziții de Guvern, cu 75% din salariul mediu 

pe economie). Pe de altă parte, în 2020, s-a plătit, în cotă de 10%, din drepturile 

salariale tăiate salariaților de la orchestră, în baza unei hotărâri a Consiliului Local din 

9 august 2017. 

Au fost emise un număr de 67 de decizii de manager, pe diverse probleme. 

Instituția a încheiat un număr de doar 263 contracte pe drepturi de autor și 

drepturi conexe în 2020 (față de 1420 în 2019), ceea ce arată atât suspendarea 

activității, cât și desfășurarea activității doar cu aprox. 50% dintr-o orchestră normal, 

cum ar fi trebuit cântat. 

În planul relațiilor publice, au fost transmise la presa locală și națională și au 

fost postate pe pagina de facebook a filarmonicii un număr de 40 de comunicate de 

presă, despre concerte sau închiderea/reluarea activității. Au fost postate pe pagina de 

facebook, după fiecare concert, afișul evenimentului și fotografiile invitaților și ale 

orchestrei. Au fost, tot pe pagina de facebook, și transmisii live din concerte. Au apărut 

un număr de 10-15 articole în medie/săptămână/concert. În afara comunicatelor de 

presă, au apărut, ca ecou la fiecare concert, articole despre filarmonică. 

Nr.crt. Operator Economic  Preț cu TVA în RON 

1. APĂ CANAL 2000 SA 2528,85 

2. CEZ VÂNZARE SA 14936,68 

3. ENGIE ROMÂNIA 49923,60 

4. RCS-RDS 6990,09 

5. ORANGE ROMÂNIA 463,05 
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Activitatea de cinematografie a fost și ea promovată de către secretarul 

marketing angajat în luna ianuarie. Au fost redactate și trimise 20 de comunicate de 

presă despre cele 35 de filme difuzate între 11 ianuarie 2020 și 14  noiembrie 2020, ca 

și despre întreruperile și reluările activității. Au apărut circa 150 de articole despre 

filmele difuzate.  

O activitate deosebită de promovare a activității proprii a constituit-o, în 

2020, apariția unui nou număr din revista „Euphonia” (17-18), singura revistă de 

cultură muzicală din țară editată de vreo filarmonică sau operă, înființată în 2010 și 

realizată de manager, ca și înființarea revistei de cultură cinematografică „Cinefil 2D 

Pitești” (doar UNTC mai editează o asemenea revistă în România), tot de către 

manager, care promovează activitatea Cinematografului „București”. Ambele reviste au 

adus un plus de prestigiu instituției, mai ales că sunt extrem de moderne, practic 

singurele reviste multimedia din țară, cu proiecții video prin codurile QR folosite.  

Beneficiarul-ţintă al Filarmonicii Piteşti a fost și 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 a unor concerte simfonice cât mai diversificate. 

În concluzie, această analiză economico-financiară reflectă exact politicile, 

programele și proiectele inițiate/continuate în anul 2020, indicatorii de performanță și 

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 și difuzarea de 

filme. 

Pentru viitor, Filarmonica Piteşti trebuie să aplice şi să respecte cu 

rigurozitate strategia de dezvoltare a municipiului Pitești pentru perioada 2020-2024 și 

programele minimale aprobate de către Consiliului Local al Municipiului Pitești. 
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Anexa nr.8 

 

FOTBAL CLUB ARGEȘ  

 

I.Profil organizaţional 

 Fotbal Club Argeş (fost 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; 

- rugby ;  

- volei feminin Campionatul Național divizia „A1“ ; 

- modelism ; 

- sportul pentru toţi ; 

- şah ; 

- tenis de masă ; 

- nataţie ; 

- judo ; 

- atletism ; 

- karate ; 

- box. 

Datele de contact ale instituţiei sunt: 

- adresa : Piteşti bd. Petrochimiștilor nr.29 

- tel/fax : 0248/615531 

- e mail : scmpitesti@gmail.com 
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II.Politici Publice 

Activitatea Fotbal Club Argeş pentru anul 2020 a fost influenţată de contextul 

economic şi social, de apariţia şi răspȃndirea epidemiei de SARS COV-2, fapt ce a 

afectat desfăşurarea planificată a competiţiilor şi evenimentelor sportive, instituţia 

noastră reuşind să-şi desfăşoare activitatea specifică mulţumită suportului financiar 

acordat de Primăria Municipiului Piteşti cȃt şi eforturilor de a realiza venituri proprii.  

Clubul a avut ca prioritate pe anul 2020, ca de altfel şi în anii precedenţi, 

promovarea sportului piteştean şi susţinerea echipelor aparţinând Fotbal Club Argeş 

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 ȋn număr cȃt mai mare a publicului 

spectator piteştean alaturi de echipele Clubului, cât şi atragerea tinerilor în practicarea 

sportului de performanţă, aceştia putȃnd constitui veritabile pepiniere de talente. 

Activitatea desfăşurată de Fotbal Club Argeş la nivelul anului 2020, prin 

prisma evaluării realizărilor echipelor Clubului, s-a încadrat în următorii parametrii de 

performanţă: 

a) baschet  masculin „Liga Naţională“ 

- sezonul 2019/2020 – campionat înghețat (obiectiv calificare în primele 4 

locuri), Cupa României – calificare sfert finală; 

- sezonul 2020/2021 (în desfăşurare) – locul III la sfârşitul turului (cu 

obiectivul final locurile 1-4), Cupa României – calificare final 8 (cu obiectivul calificare 

turneu final) ; 

b) modelism  

- multiple medalii in Campionatul Naţional ( locul II pe echipe juniori, locul 

II pe echipe seniori, locul II – clasament general  - obiectiv realizat) ; 

c) Volei feminim  

- sezonul 2019/2020 divizia „A1“ - campionat ȋngheţat ; 

- sezonul 2020/2021 divizia „A1“  (în desfăşurare) – locul 10 la sfârşitul 

turului cu obiectivul final de menţinere ȋn divizia „A1“ ; 
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d ) judo  

- multiple locuri pe podium ȋn Campionatele Naţionale ( 9 locuri I, 9 locuri II, 

5 locuri III - obiectiv realizat), sportivul Raicu Alexandru-poziţia 37 ȋn Ranking 

Mondial pentru Jocurile Olimpice de la Tokio, sportivul Şerban Eduard George-2 locuri 

III la Campionatul European de Tineret ; 

e ) atletism  

- un loc I şi un loc II ȋn Campionatul Naţional ; 

f ) tenis de masă  

-  multiple locuri pe podium ȋn competiţiile naţionale ( 8 locuri I, 3 locuri II, 4 

locuri III – obiectiv realizat) ;    

g ) karate  

- sportivi calificaţi ȋn competiţiile internaţionale - Campionatul European, 

Campionatul Mondial, Turneu calificare Olimpiadă Tokio - obiectiv realizat ; 

h ) box 

- un loc I şi un loc II la Campionatul Naţional şi un loc II la Campionatul 

European din Muntenegru - obiectiv realizat. 

Realizarea activităţilor specifice Fotbal Club Argeş a implicat o execuţie 

totală bugetară pe anul 2020 de 6.652.741 lei ( 6.400.000 lei alocare bugetară din partea 

Primăriei Piteşti, 51.550 lei din sponsorizări şi 201.191 lei din venituri proprii) din care 

s-au cheltuit următoarele sume pe secţii sportive : 

- baschet 3.863.573 lei ; 

- rugby 11.107 lei ; 

- volei 1.501.911 lei ; 

- modelism 32.470 lei ; 

- judo 174.984 lei ; 

- atletism 78.174 lei ; 

- tenis de masă 37.065 lei ; 

- karate 20.956 lei ; 

- box 71.469 lei ; 

- sportul pentru toţi 15.000 lei , 



303 
  

la care se adaugă cheltuielile administrative ale Clubului ȋn sumă de 846.032 

lei. 

Având în vedere ansamblul activităţii pe anul 2020 al Fotbal Club Argeş 

apreciem faptul că ȋn contextul socio-economic-sanitar actual generat de pandemia 

SRA-COV 2, Clubul a beneficiat de o stabilitate financiară şi organizaţională asigurate 

prin eforturile Primăriei Municipiului Piteşti şi Consiliului Local al Municipiului Piteşti, 

fapt ce a permis atingerea majorităţii obiectivelor propuse.   

III.Transparenţa instituţională 

Execuţia bugetară pe anul 2020 

Nr.crt. Denumire indicator Credite 

deschise/venituri 

Plăţi efectuate 

(cheltuieli) 

Disponibil 

1. Alte venituri din prestări 

de servicii şi alte 

activităţi 

201.191,12 lei ,00 ,00 

2. Donaţii şi sponsorizări 51.500 lei ,00 ,00 

3. Subvenţii pentru instituţii 

publice 

6.400.000 lei ,00 ,00 

 Cultura, recreere și 

religie – TITLUL I 

CHELTUIELI 

514.000 lei 504.099 lei 9.901 lei 

4. Salarii de bază ,00 413.768 lei ,00 

5. Sporuri pentru condiţii de 

muncă 

,00 37.610 lei ,00 

6. Indemnizaţii de hrană ,00 30.297 lei ,00 

7. Tichete de vacanţă ,00 11.600 lei ,00 

8. Contribuţie asiguratorie 

pentru muncă 

,00 10.824 lei ,00 

 Cultura, recreere și 

religie – TITLUL II 

BUNURI SI SERVICII 

6.228.100 lei 6.148.642,12 lei 79.457,88 

lei 

9. Furnituri de birou ,00 1811,21 lei ,00 

10. Materiale pentru 

curățenie 

,00 2.993,14 lei ,00 
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11. Încălzit, iluminat şi forţă 

motrică 

,00 77.396,78 lei ,00 

12. Apă, canal şi salubritate ,00 3.488,39 lei ,00 

13. Carburanţi şi lubrifianţi ,00 9.773,03 lei ,00 

14. Piese de schimb ,00 552 lei ,00 

15. Poştă, telecomunicatii, 

radio,tv, interne 

,00 14.391,13 lei ,00 

16. Materiale și prestări 

servicii cu caracter 

funcțional 

,00 7.140 lei ,00 

17. Alte bunuri și servicii 

pentru întreținere 

,00 1.293.239,02 lei ,00 

18. Reparații curente ,00 0 lei ,00 

19. Alte obiecte de inventar ,00 4.934,8 lei ,00 

20. Deplasări interne, 

detațări, transferări 

,00 243.966,67 lei ,00 

21. Deplasări în străinătate ,00 18.518 lei ,00 

22. Cărți, publicații și 

materiale documentare 

,00 0 lei ,00 

23. Protecția muncii ,00 0 lei ,00 

24. Alte cheltuieli cu bunuri 

și servicii 

,00 4.470.437,95 lei ,00 

25. Plăți efectuate în anii 

precedenți și recuperate 

,00 0 lei ,00 

 Total 6.742.100 lei 6.652.741,12 lei 89.358,88 

lei 

 

Listă contracte achiziții publice 2020 

Nr.crt Obiectul Contractului Valoarea 
estimată a 

contractului 
(inclusiv TVA) 

Tip 
procedură 
achiziţie 

Numele 
Cȃştigătorului 

1. Furnizare Vouchere de 
vacanță 

11.600 lei SICAP SODEXO PASS 
ROMANIA S.R.L. 

2. Furnizare servicii masă 
– BASCHET  

76.297 lei SICAP S.C. EXPRES 
CATERING 
MUNTENIA S.R.L. 
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3. Furnizare servicii masă 
– VOLEI 

20.130 lei SICAP SC TOMAS&EVELIN 
SRL 

4. Furnizare echipament 
sportiv - BASCHET 

37.325 lei SICAP SC SPORTSWEAR 
SHAPES SRL 

5. Furnizare echipament 
sportiv – VOLEI 

6.854 lei SICAP S.C. ECHISPORT 
S.R.L. 

6. Furnizare echipament 
sportiv – VOLEI 

4.200 lei SICAP SC SPORTSWEAR 
SHAPES SRL 

 Furnizare echipament 
sportiv - BASCHET 

4.634 lei SICAP SC ANASTASIA GB 
PRODCOM SRL 

7. Furnizare servicii 
mentenanță și asistență 
tehnică soft 
contabilitate 

7140 lei SICAP S.C. INDECO SOFT 
S.R.L. 

8. Furnizare produse 
medicale secții F.C. 
Argeș 

52.542 lei SICAP S.C. MEDEEA S.R.L.  

9. Închiriere Sala 
Sporturilor Pitești – 
VOLEI + BASCHET 

48.405 lei  Directia Judeteana 
pentru sport si tineret 
Arges 

10. Furnizare servicii 
transport                
secții F.C. Argeș 

57.939  lei SICAP S.C. MAROX 
TRANSPER S.R.L. 

11. Furnizare asistență 
medicală meciuri secții 
F.C. Argeș 

6.940  lei SICAP S.C. NATISAN 
MEDICINA 
GENERALA S.R.L. 

12. Furnizare servicii de 
asigurarea ordinii și 
siguranței în incinta 
arenelor sportive 

27.917 lei SICAP S.C. SOIMUL 
SECURITI PTOTECT 
S.R.L. 

13. Furnizare servicii pază 
sediu și însoțire 
transport valori 

156.794 lei SICAP S.C. SOIMUL 
SECURITI PTOTECT 
S.R.L. 

14. Program Lege 5 869 lei SICAP SC INADCO 
SYSTEMS SRL 

15. Prestări servicii 
medicale intervenție 
chirugicală 

4.900 lei  SC COSAMEXT SRL 

16. Furnizare servicii 
publicitate 

1.000 lei  SC STIRI ARGES TV  

17. Furnizare servicii 
publicitate 

1.000 lei  SC CRCS SRL 

18. Servicii dezinfecție 
sediu instituție 

1.200 lei SICAP SC ALBENA CLEAN 
M&G SRL 

19. Prestări servicii 
medicale – teste covid 

46.000 lei SICAP SC GRAL MEDICAL 
SRL 

 

                Din punct de vedere juridic, ȋn anul 2020, Fotbal Club Argeş nu are litigii pe 

rolul instanțelor de judecată. 
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ORGANIGRAMA 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La nivelul ȋncadrării cu personal a funcţiilor existente ȋn cadrul Fotbal Club 

Argeş, în anul 2020, din 8 posturi existente ȋn organigramă, 8 erau ocupate. 

                Din punct de vedere al salarizării pe anul 2020, ȋn cadrul instituţiei venitul 

mediu brut a fost de 5.251lei/lună. 

 IV.Relaţia cu comunitatea 

         În anul 2020, cât şi ȋn anii anteriori, Fotbal Club Argeş a continuat 

parteneriatele cu alte instituţii publice din comunitate, fiind ȋncheiate protocoale de 

colaborare cu LPS Piteşti, Universitatea din Piteşti, Palatul Copiilor, CSM Piteşti, DJST 

Argeş. 

        Pentru anul 2021, Fotbal Club Argeş îşi propune continuarea activităţilor 

începute în anul 2020 şi dezvoltarea lor, atragerea alături de echipele Clubului a unor 

sponsori mai puternici, ȋndeplinirea parametrilor de performanţă stabiliţi, cât şi 

extinderea colaborărilor cu structurile sportive similare la nivel local, în vederea unei 

mai bune promovări a sportului piteştean. 
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CONTABIL ŞEF 
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2 posturi ocupate/ 
2 posturi 
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Anexa nr.9 

 

SC APĂ CANAL 2000 SA  

 

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. 

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. 
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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, având C.U.I. 

RO 13009001, acţionari fiind Consiliul Local al  Municipiului Piteşti (89,2529%), 

Consiliul Judeţean Argeş (0,1016%), Consiliul Local al Oraşului Costeşti (0,1492%), 

Consiliul Local al Oraşului Ștefăneşti (5,0645%), Consiliul Local al Oraşului 

Topoloveni (0,1581%), Consiliul Local al Comunei Albota (0,6279 %), Consiliul Local 

al Comunei Bascov (0,5843 %), Consiliul Local al Comunei Bârla (0,0321 %), 

Consiliul Local al Comunei Bradu (2,1970 %), Consiliul Local al Comunei Buzoești 

(0,0658 %), Consiliul Local al Comunei Căteasca (0,0007 %), Consiliul Local al 

Comunei Mărăcineni (0,6685 %), Consiliul Local al Comunei Merișani (0,0290 %), 

Consiliul Local al Comunei Moşoaia (0,9151 %), 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. 

3. Viziune. Obiective generale şi strategice 

Pentru perioada 2020-2024 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.  
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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; 

-extinderea prudentă şi în condiţii de minimă eficienţă a ariei de operare cu 

noi localităţi din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 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; 
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-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   

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 
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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 integrantă a activităţilor 

generale de operare și mentenanţă ale societăţii, fiind corelate cu alte activități de 

operare, respectiv:  

- Sistemul de management al activelor; 

- Procedurile de operare adoptate pentru instalaţiile de alimentare cu apă și 

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 şi echipamentelor.   

• Îmbunătăţirea sistemului de management a activelor   

Managementul activelor contribuie la stabilirea unei modalităţi optime de 

repartizare a fondurilor, menţinând în acelaţi timp nivelul dorit al serviciului. Există trei 

opţiuni de bază în ceea ce priveşte gestionarea activelor în 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:  
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- 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 în mod unitar în Dispeceratul 

Central al Societăţii în mod distinct: pentru sistemul de alimentare cu apă şi, respectiv, 

pentru sistemul de canalizare. 

• 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;  
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- 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;  

-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 2020 au fost:  

• Volum total facturat apă: 8104758,60mc (inclusiv Platforma Cotmeana) din 

care: 

− populaţie      6368264,38 mc                                 
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− agenţi economici        1273539,80 mc                

− instituţii publice              462954,42 mc 

• Volum total facturat canal:       7336224,00 mc, din care: 

− populaţie             5986880,92 mc                                 

− agenţi economici     784298,68 mc        

− instituţii publice     432869,62 mc       

− apa meteo              0,00 mc       

− apă epurată        132174,78 mc 

• Număr total utilizatori (contracte) :  20257 , din care: 

− populaţie            18467              

− agenţi economici               1652             

− instituţii publice                 138     

• Număr total branşamente apă : 23267, din care:  

− populație                 20290                                        

− agenţi economici            2637                         

− instituţii publice                 340                          

• Grad de contorizare                      (%) 

− Total                    99,10 %                   

− populație                  99,19 %             

− agenți economici                    98,29 %        

− instituții publice                   100,00 %                    

• Număr total racorduri canalizare: 22120, din care:  

− populaţie                       19432     

− agenţi economici       2384 

− instituţii publice              304    

• Gradul de conformare a calității apei potabile distribuite 100 %. 

• Gradul de conformare a calităţii apei epurate 100 %. 

• Gradul de conformare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare 

aflate în administrarea societăţii 100 %. 
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• 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; 

• 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 
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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.4869/27.02.2020 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

eliberată prin Ordinul Preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) nr. 82/27.02.2020, care 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 2020 un număr de 20 localități din județul Argeş, prestând servicii 

pentru circa 259000 locuitori, după cum urmează: 

• serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Piteşti, 

oraşele Costeşti, Ştefăneşti, Topoloveni şi comunele Albota, Bascov, Bârla, Bradu, 

Buzoeşti, Mărăcineni, Merișani și Moşoaia; 

• serviciul public de alimentare cu apă din comunele Căteasca, Lunca 

Corbului, Poiana Lacului, Stolnici, Teiu, Uda şi Ungheni; 



317 
  

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: 

• Județul Argeş prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 67/19.05.2010; 

• Municipiul Piteşti prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/19.05.2010; 

• Orașul Costeşti prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/13.05.2010; 

• Orașul Ştefăneşti prin Hotărârea Consiliului Local nr. 29/17.05.2010; 

• Orașul Topoloveni prin Hotărârea 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 Merișani prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22/30.04.2010; 

• Comuna Moşoaia prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/22.04.2010; 

• 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 

guvernanței corporative a întreprinderilor publice prevăzute de Ordonanța de Urgență 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. Componența Consiliului de Administraţie care a funcţionat pe 
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parcursul anului 2020 a fost aprobată, ca urmare a desfășurării procedurilor de selecţie, 

actuala componență a Consiliului de Administraţie a fost aprobată prin Hotărârea 

Adunării Generale a Acţionarilor nr.1/29.01.2020. 

Planul de administrare al societăţii pentru perioada 2020 – 2024, a fost 

aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor S.C. APA CANAL 2000 S.A. 

Piteşti nr. 7/25.03.2020. 

Planul de Management al directorilor societăţii pentru perioada 2020 – 2024 a 

fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administraţie nr.55/08.05.2020. Directorii 

societăţii au fost numiți conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011 în vigoare la acea 

dată, societatea având în prezent Director General, Director Economic, Director 

Implementare Proiecte. 

Strategii de investiții 

Compania a soluționat 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, condițiile obiective legate de 

apariția 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 documentele aderării, 

impun noi etape de investiţii, care să ducă la conformarea deplină din punct de vedere al 

calităţii apei, vieții şi mediului.   

În consecință, Planul de Administrare pentru componenta de dezvoltare în 

perioada de referință are două obiective majore, respectiv: 

1. Finalizarea investițiilor care au fost propuse la fazare din cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Mediu – Axa 1, etapa I și care urmează a fi 

implementate prin POS Mediu etapa a II-a.  

2. Pregătirea şi demararea în bune condiţii a etapei viitoare de investiţii 

finanţate prin POIM 2014 – 2020, ținând cont de experiența acumulată în vederea 

conformării cu condiţionalităţile din Capitolul de Mediu.   

Pentru sectorul de apă, se propun următoarele măsuri ce urmează a fi  

implementate:  
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1. Dezvoltarea şi implementarea strategiei privind protecţia surselor de apă 

va include: 

- reabilitarea conductelor de apă cu pierderi/scurgeri și 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 suprafață; 

- monitorizarea continuă a calităţii şi cantității apei subterane şi de suprafață 

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 preț corespunzător al apei; 

- promovarea folosirii colectării și 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;  

- creşterea veniturilor pentru a asigurara funcţionarea în condiţii optime a 

operatorului; 

- îmbunătăţirea serviciilor furnizate clienților.  

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 în scopuri agricole conform reglementărilor 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; 
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- 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 îmbunătățirea sistemelor 

de apă uzată, detaliat în Tratatul de Aderare a României la Uniunea Europeană. 

2. Dezvoltarea şi implementarea strategiei pentru protecția surselor de apa 

din sistemul de apa uzata va cuprinde:  

- reabilitarea  reţelelor de 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 menține 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 rețelele centralizate;  
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- măsurarea reţelelor pentru determinarea capacităţii hidraulice, a nivelurilor 

de infiltraţii și de fluxuri de intrare pentru analiza nevoilor viitoare de reabilitare; 

- modelarea hidraulică a reţelelor;  

- înregistrarea intervenţiilor şi reclamațiilor;  

- 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.  

7.  Continuarea extinderii şi realizării de proiecte de apă uzată în mediul rural 

pentru realizarea ratelor de racordare necesare.  

8. Îndeplinirile obligațiilor referitoare la aquis-ul 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 Orășenești, 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 2020 

a) Situația lucrărilor de investiţii realizate în anul 2020  

Lucrările de investiţii realizate în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 au fost în 

valoare totală de  38.095.164 lei, fără TVA, finanțate din următoarele surse:  
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1. Surse proprii                                                          36.817.321 lei 

      din care: 

- investiţii din amortizare                                             4.194.400 lei; 

- investiţii din fond I.I.D. Tarif                                  10.702.353 lei; 

- investiţii din fond  I.I.D. subvenţie                         20.701.361 lei; 

- investiţii Contribuție 6.5%                                        1.219.207 lei; 

- studii și cercetări                                                                     0 lei; 

     2.   Investiţii aferente Proiect Fond Coeziune                 40.620 lei 

     3.   Investiţii aferente Proiect POIM                           1.237.223 lei 

b) Implementarea proiectelor cu finanțare externă 

• Proiectul Regional „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 

apă şi apă uzată în județul Argeş” – Nr. CCI 2011 RO 161 PR 001 

Raportul final al Proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Argeş”, a fost transmis către Autoritatea de 

Management și Direcția Regională Infrastructură Craiova, prin adresa nr. 

4738/12.06.2020, ca urmare a finalizării contractului de finanțare nr.11/20.12.2016, 

operatorul având obligația de a întocmi anual rapoarte de durabilitate, pe toată perioada 

de durabilitate a proiectului.  

• „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Argeş, în perioada 2014-2020” Cod SMIS 2014+: 105621 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 

județul Argeş, în perioada 2014-2020”, finanțat prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare (POIM), reprezintă o completare a investițiilor finanțate prin POS 

Mediu în cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată 

în județul Argeş”. 

În acest sens, a fost semnat Contractul de finanţare nr.30/16.02.2017, pentru 

Proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentațiilor de 

atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 

județul Argeş, în perioada 2014-2020” – Cod SMIS 2014+105621. Valoarea totală a 

proiectului, fără TVA, fiind de 11.406.184 lei, valoare integral eligibilă, din care 85% 



323 
  

sunt fonduri alocate de Uniunea Europeană, 14% fonduri de la Bugetul de Stat, iar 1% 

reprezentând contribuția autorităților locale implicate în Proiect, durata contractului 

fiind de 16 luni. 

Având în vedere faptul că evaluarea şi aprobarea Aplicației de finanțare și a 

documentațiilor suport presupun o perioadă mai îndelungată de timp, au fost realizate 

toate acțiunile necesare prelungirii duratei de implementare a Contractului de finanțare. 

Astfel, a fost prelungită perioada de implementare a Contractul de finanțare până la data 

de 31.03.2020, durata contractului fiind de 52 de luni. 

În vederea elaborării documentaţiilor necesare pentru obţinerea finanţării 

proiectului de investiţii din fonduri europene destinate perioadei de programare 2014-

2020, în data de 16.08.2016 a fost semnat Contractul de servicii nr.183 pentru 

“Asistență tehnică 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”. Contractul de servicii a fost atribuit Asocierii 

TPF INGINERIE SRL–TPF ENGENHARIA LTDA–TPF GETINSA 

EUROESTUDIOS SL, valoarea contractului fiind de 14.321.878 lei fără TVA. Ordinul 

de începere al activităţilor a fost transmis în data de 13.03.2017.   

În vederea asigurării cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 – 2020, a fost 

semnat contractul de împrumut cu BERD în valoare de până la 12,5 mil. Euro pentru 

asigurarea cofinanțării proiectului regional. 

Obiectivul general al contractului constă în elaborarea documentațiilor 

necesare în vederea obţinerii finanţării pentru “Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş, în perioada 2014-2020”: pregătirea 

Aplicaţiei de finanţare inclusiv a documentelor suport, sprijin în evaluarea fezabilităţii 

proiectului propus (tehnică, economică, financiară, mediu, etc.) şi realizarea 

documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări, servicii şi furnizare.  

În aria proiectului sunt cuprinse localităţile Piteşti, Ştefăneşti, Topoloveni, 

Costeşti, Bascov, Albota, Moşoaia, Bradu, Căteasca, Poiana Lacului, Stolnici, Buzoești, 

grupate în șase aglomerări. Valoarea totală estimată a investițiilor este de aproximativ 
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188 mil. Euro (fără TVA), valoare care poate suferi modificări funcție de evaluările 

JASPERS și AM POIM/BEI. 

În cadrul Contractului de servicii nr.183/16.08.2016, până la data prezentului 

raport, au fost elaborate şi transmise toate rapoartele şi livrabilele solicitate conform 

Caietului de Sarcini, progresul fizic al contractului fiind de 100%. Documentațiile 

elaborate au vizat Pregătirea Aplicației de finanțare, inclusiv a documentelor suport: 

Studii de teren şi alte studii de specialitate la faza de Studiu de Fezabilitate, Studiul de 

Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, Evaluarea Impactului asupra Mediului, Analiza 

Instituțională, Strategia de Achiziții, Actualizarea strategiei privind gestionarea 

nămolului şi a strategiei privind descărcările de ape uzate industriale. De asemenea au 

fost elaborate şi documentaţiile de atribuire pentru viitoarele contracte din cadrul 

proiectului (7 contracte de lucrări de tip ”Antrepriză”, 4 contracte de lucrări de tip 

”Proiectare și execuție”, 1 contract de servicii - Asistență tehnică pentru managementul 

proiectului şi supervizarea lucrărilor, 2 contracte de furnizare și un 1 contract de servicii 

de audit financiar al proiectului). 

În cadrul Contractului de finanțare nr.30/16.02.2017, au fost depuse patru 

Cereri de rambursare în valoare totală de 11.406.184,21 lei şi TVA în valoare de 

2.167.175,00 lei. 

Până în prezent, progresul financiar înregistrat la nivelul Contractului de 

Finanţare menţionat mai sus a fost de 97,69%. 

În urma ședințelor de lucru (prin videoconferință) cu experții BEI PASSA și 

reprezentanții AM POIM, în cadrul cărora au fost discutate punctual observațiile și 

aspectele identificate de aceștia asupra ultimei versiuni a documentației transmise spre 

analiză, a fost reluat procesul de actualizare și modificare a “SF-ului-versiune finală”, 

agreându-se de către părțile implicate termene de revizuire și predare a documentației; 

În baza acestor discuții, Consultantul a reluat procesul de actualizare și 

modificare a “SF-ului-versiune finală”, agreându-se de către părțile implicate termene 

de revizuire și predare a documentației. 
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Studiul de fezabilitate revizuit, inclusiv anexele acestuia, a fost transmis 

Beneficiarului prin adresa TPF nr. CNMAGO 525/24.11.2020, înregistrată la S.C. Apă 

Canal 2000 S.A. Pitești cu nr. 20932/24.11.2020. 

Ca urmare a recomandării AM POIM în sensul finalizării Aplicației de 

finanțare, Beneficiarul a solicitat Consultantului sprijin în elaborarea și completarea 

formularului cererii/aplicației de finanțare pentru proiect, în conformitate cu prevederile 

contractului de asistență tehnică nr. 183/16.08.2016. 

În vederea elaborării și transmiterii Aplicației de finanțare, Beneficiarul a 

derulat activitățile necesare pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici atât în Comisia de evaluare tehnico-economică a Operatorului 

(Avizul CTE) cât și în consiliile locale/Consiliul Județean, ale autorităților publice 

locale implicate în proiect. 

Conform cerințelor din Ghidul Solicitantului, au fost solicitate și obținute 

HCL-urile/HCJ-urile privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului, HCL-urile/HCJ-urile privind asigurarea cofinanțării de 

2% de la bugetele locale și HCL-urile/HCJ-urile privind aprobarea planului de evoluție 

a tarifelor, de asemenea, proiectul a fost analizat și aprobat prin hotărâri în cadrul AGA 

ADI Argeș. 

Pentru asigurarea terenurilor aferente investițiilor, conform cerințelor din 

Ghidul Solicitantului pentru proiectele de investiții finanțate prin Programul Operațional 

Infrastructura Mare (POIM), le-a fost solicitat autorităților publice locale implicate în 

proiect să emită declarații din care să rezultă că terenurile necesare pentru execuția 

investițiilor sunt puse la dispoziția ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada  2014 – 2020”, se află în proprietatea 

publică a UAT-ului și pentru aceste terenuri nu au fost depuse cereri de retrocedare în 

condiţiile legislaţiei în vigoare și acestea nu fac obiectul nici unui litigiu cu privire la 

stabilirea sau delimitarea proprietății. 

De asemenea, UAT-urile implicate au fost informate privind obligativitatea 

acestora, ca în termenul care va fi stabilit prin Contractul de finanțare, să transmită 
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Operatorului Regional extrase de carte funciară din care să rezulte că terenurile aparțin 

domeniului public. 

În conformitate cu cerințele din Ghidul solicitantului 2014-2020, pentru 

completarea Aplicației de finanțare, au fost obținute de la autoritățile avizatoare 

următoarele: 

• Acordul de Mediu nr. 2/15.04.2020 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020”; 

• Avizele de gospodărire a apelor pentru investițiile propuse în aglomerările 

Pitești, Costești, Topoloveni, Stolnici, Cătanele și Clusterul Mareș (Aglomerarea Mareș 

și Aglomerarea Poiana Lacului); 

• Declarația Autorității Responsabile cu Monitorizarea Siturilor Natura 2000; 

• Declarația Autorității Competente Responsabile cu Gestionarea Apelor; 

• Certificate de urbanism. 

Cererea (Aplicația) de Finanțare și documentația suport (Studiul de 

Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, Analiza Instituțională, EIM, etc.), necesară pentru 

obținerea finanțări ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Argeș, în perioada 2014 – 2020”, a fost completată și încărcată în 

sistemul informatic MySmis+2014. Astfel, în aplicația MySMIS+2014 a fost creat 

”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Argeș, în perioada  2014 – 2020”, cod proiect 149090, înregistrat la DGPEIM 

119884/30.12.2020; 

Ținând cont de prevederile Ordinului nr.1528/17.12.2020 privind modificarea 

Ghidului Solicitantului pentru proiectele de investiții finanțate prin Programul 

Operațional Infrastructura Mare (POIM), au fost purtate discuții privind revizuirea 

actelor de reglementare obținute în cadrul proiectului (Acord de mediu, Declarația 

Natura 2000), astfel încât acestea să îndeplinească toate prevederile din legislația 

comunitară privind evaluarea impactului asupra mediului, inclusiv asupra siturilor 

Natura 2000, ca urmare a emiterii de către AM POIM a Instrucțiunii privind respectarea 

prevederilor Directivei Habitate. În acest sens, a fost transmisă către MFE Notificarea 

nr. 4414/03.06.2020 referitoare la faptul că pentru Situl ROSCI0341 Pădurea și Lacul 
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Stolnici nu există, la acest moment, un plan de management aprobat prin care să fie 

stabilite obiective specifice/măsuri minime de conservare pentru speciile și habitatele 

pentru care a fost declarat sit Natura 2000. Prin adresa înregistrată la A.C. cu nr. 

151/06.01.2021 au fost transmise de către AM, obiectivele specifice de conservare 

pentru cele două situri Natura 2000: Pădurea și Lacul Stolnici, urmând ca documentația 

să fie revizuită și transmisă la APM Argeș pentru analiză; 

În cursul anului 2020, au fost continuate procedurile de obținere a avizelor 

necesare pentru emiterea PUZ-urile pentru Gospodăria de apă Moșoaia (sat Ciocănăi), 

Gospodăria de apă Poiana Lacului (sat Cătunași), Gospodăria de apă Stolnici și SEAU 

Cerbu - comuna Albota), solicitate de către Consiliul Județean prin Certificatele de 

oportunitate. 

Au fost depuse documentații tehnice pentru obținerea sau prelungirea avizelor 

solicitate prin certificatele de urbanism la autoritățile/instituțiile avizate. UIP a răspuns 

la toate solicitările de clarificare sau de completare a documentațiilor tehnice formulate 

de către autoritățile avizatoare, inclusiv a participat la vizitele în teren în vederea 

identificării amplasamentelor lucrărilor propuse spre avizare. Până la data prezentului 

raport au fost obținute 138 de avize/acorduri. 

c) Sistemul de Management Integrat 

În cadrul S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti, Sistemul de Management 

Integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă este eficace şi conform cu 

cerințele standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi 

SR ISO 45001:2018. 

Acest lucru este confirmat de Organismul de certificare sisteme de 

management – CERTIND S.A. București – organism acreditat RENAR, prin emiterea 

următoarelor documente: 

• Certificat nr. 20376 C – 08.09.2020, prin care CERTIND SA certifică 

Sistemul de Management al Calităţii implementat în S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. 

PITEŞTI privind activităţile “Serviciul public de alimentare cu apă” şi “Serviciul public 

de canalizare-epurare” pentru conformitate cu condiţiile din standardul SR EN ISO 

9001:2015, valabil până în 17.08.2023; 
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• Certificat nr. 20376 M – 08.09.2020, prin care CERTIND SA certifică 

Sistemul de Management de Mediu implementat în S.C. APĂ-CANAL 2000 S.A. 

PITEŞTI privind activităţile “Serviciul public de alimentare cu apă” şi “Serviciul public 

de canalizare-epurare” pentru conformitate cu condiţiile din standardul SR EN ISO 

14001:2015, valabil până în 17.08.2023; 

• Certificat nr. 20376 SS – 08.09.2020, prin care CERTIND SA certifică 

Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii în Muncă implementat în S.C. APĂ-

CANAL 2000 S.A. PITEŞTI privind activităţile “Serviciul public de alimentare cu apă” 

şi “Serviciul public de canalizare-epurare” pentru conformitate cu condiţiile din 

standardul SR ISO 45001:2018, valabil până în 17.08.2023. 

Operatorul are ambele laboratoare (Laborator Uzina de Apă şi Laborator Ape 

Uzate) acreditate de către Asociația de Acreditare din România – RENAR. Acreditarea 

a fost confirmată prin Certificatul de acreditare nr. LI 133, emis de Asociația de 

Acreditare din Romania – RENAR pentru Serviciul Laboratoare, care îndeplinește 

cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018 și care a fost evaluat cu succes 

pentru tranziția la noul referențial SR EN ISO/IEC 17025 : 2018. 

Serviciul Laboratoare deține de asemenea Certificat de Înregistrare nr.1 în 

Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea operațională a calităţii apei potabile, 

pentru Laborator Uzina de Apă, S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. Piteşti, emis de 

Ministerul Sănătăţii. 

d) Alte acțiuni desfășurate în conformitate cu prevederile Planului de 

Management depus de directorii S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti. 

• Întocmirea şi monitorizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 

2020 

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al societăţii pentru anul 2020 a fost 

întocmit astfel încât să corespundă nevoilor societăţii şi să permită atât funcționarea 

eficientă a acesteia cât şi implementarea Programului de Investiţii propus. 

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 a fost avizat de Consiliul 

de Administraţie al S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti prin Decizia nr. 1/21.01.2020 

şi aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor prin Hotărârea nr. 3/29.01.2020.  
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În anul 2020, Bugetul de Venituri şi Cheltuieli a fost supus unei rectificări, 

care a fost avizată prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 121/03.09.2020 şi 

aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 20/14.09.2020. 

• 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 Funcționare al societăţii; 

-Codul de conduită Etică; 

-Lista informaţiilor interne profesionale; 

-Matricea înregistrărilor SMI; 

-Planul de implicare a părților interesate; 

-Procedurile generale, specifice, de sistem şi operaționale.  

-Actul constitutiv al societăţii; 

-Lista informaţiilor de interes public la nivelul S.C. APĂ CANAL 2000 S.A. 

Piteşti. 

• Îmbunătățirea relațiilor 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 transparența decizională în ceea ce privește managementul societăţii (Adunarea 

Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie, directori), precum şi autorizaţiile de 

gospodărire a apelor, de mediu şi sanitare de funcționare emise de autoritățile 

competente în materie. 

• Activitatea de relații instituționale 

- elaborarea şi transmiterea raportărilor, informărilor şi chestionarelor 

solicitate de A.N.R.S.C., Asociația Română a Apei, Direcţia Judeţeană de Statistică 

Argeş, Institutul pentru Politici Publice București, Primăria Municipiului Piteşti şi A. N. 

„Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Argeş – Vedea, etc.; 
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- transmiterea la Primăria Municipiului Piteşti a „Situaţiei privind modul de 

soluţionare a sarcinilor trasate în ședințele operative“, a „Informării 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 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

Argeş (ADIA) a Raportului Operatorului Regional S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti 

pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare nr. 

1/26.03.2010. 

• Activitatea de relații publice 

În cadrul Serviciului Relaţii Clienţi, în anul 2020 s-au realizat următoarele: 

- desfășurarea activităţilor de relaţii cu clienţii în cadrul Ghişeului Unic şi de 

registratură internă; 

- înregistrarea şi urmărirea documentelor în programul informatic, după cum 

urmează: 22.823 documente intrate în societate, 11.077 documente ieşite din societate, 

13.715 petiții, 40 reclamații; 

În graficul de mai jos sunt expuse date comparative din ultimii trei ani, astfel: 
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- eliberarea către clienţi de documente specifice activităţii, astfel: 

 

 

- transmiterea corespondenței în afara societăţii prin poștă, e-mail, fax, după 

caz; 

- primirea documentelor sosite prin mapele de corespondență de la alte 

compartimente funcționale interne şi distribuirea conformă a acestora; 

- gestionarea cererilor formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public şi redactarea de documente/realizarea de activităţi 

specifice pentru conformarea la această lege;  

- întocmirea rapoartelor cu privire la diferite aspecte din cadrul activităţii 

serviciului; 

- redactarea documentelor specifice activităţii serviciului: adrese, referate, 

răspunsuri la petiții, invitații, etc.; 

- înregistrarea mesajelor/adreselor/solicitărilor primite pe e-mailul de contact 

al societăţii şi transmiterea răspunsurilor/adreselor prin e-mail, după caz; 
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- comunicarea cu petenți/clienţi prin telefon, WhatsApp sau e-mail pentru 

transmiterea de informaţii cu privire la ridicarea proiectelor şi avizelor, plata situațiilor 

de lucrări, semnarea contractelor de utilităţi, etc.; 

- acordarea de asistență tehnică utilizatorilor pentru crearea conturilor online 

pe site-ul societăţii; 

- derularea contractelor specifice activităţii şi urmărirea/verificarea facturilor 

aferente; 

- desfășurarea activităţii de relații cu mass-media: menținerea legăturii cu 

reprezentanții 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, monitorizarea presei locale, etc.; 

- organizarea audiențelor ținute de Directorul General, Directorul 

Implementare Proiecte, Inginerul Șef şi Șeful Departamentului Comercial, în primul 

trimestru al anului 2020*. 

* În contextul pandemiei de coronavirus, activitatea de audiențe şi acţiunile 

din cadrul programului educaţional au fost suspendate/restrânse până la normalizarea 

situației. 

e) Acţiuni organizate în cadrul Programului Educaţional Piky 

• În anul 2020 a fost organizat concursul de machete „Apă pentru viitor‟, cu 

ocazia Zilei Mondiale a Apei.  

• Ziua Mondială a Apei, sărbătorită anual la data de 22 martie, este un 

eveniment care aduce în centrul atenției diferite aspecte legate de apă, de preocupările şi 

provocările în gestionarea resurselor de apă, având în fiecare an o temă distinctă. 

• În anul 2020, Ziua Mondială a Apei a avut tema „Apa şi schimbările 

climatice“, cu referire la modul în care apa și schimbările climatice sunt indisolubil 

legate, utilizarea mai eficientă şi responsabilă a apei contribuind la reducerea gazelor cu 

efect de seră, cu consecințe benefice asupra sănătăţii oamenilor şi mediului înconjurător. 

• Concursul a început în data de 10 februarie 2020 şi a fost finalizat de Ziua 

lui Piky - 3 iunie, când au fost premiați elevii câştigători, cu respectarea măsurilor 
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instituite pentru prevenirea răspândirii infecţiei cu noul coronavirus. 

• În anul 2020 s-au împlinit 17 ani de când societatea Apă Canal 2000 S.A. 

derulează Programul Educaţional Piky, în data de 3 iunie fiind Ziua lui Piky, mascota 

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. 

• La concursul de machete au participat elevi din clasele I - XII de la 39 

unităţi de învăţământ din judeţul Argeş, această acţiune fiind mediatizată în presa scrisă 

locală, online şi la posturile locale de televiziune.  

III. Transparență instituțională 

Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. APA CANAL 

2000 S.A. Piteşti 

                    Anexa nr. 1 

 

  INDICATORI 
Nr. 
rd. 

Aprobat 
an curent 
conform 
H AGA 
nr. 3/ 

29.01.2020 

Propuneri 
rectificare 
an curent 

(2020) 

%          
6=5/4x100 

 
0 1 2 3 4 5 6  

I.     
VENITURI TOTALE  
(Rd.1=Rd.2+Rd.5) 

1 97,649 95,023 97.31%  

  

1   
Venituri totale din exploatare, din 
care: 

2 93,111 90,953 97.68%  

    a) 
subvenții, cf. prevederilor  legale 
în vigoare 

3 0 0 100.00%  

    b) 
transferuri, cf.  prevederilor    
legale  în  vigoare 

4 0 0 100.00%  

2   Venituri financiare 5 4,538 4,070 89.68%  

II     
CHELTUIELI TOTALE  (Rd.6 = 
Rd.7 + Rd. 19) 

6 95,145 93,590 98.37%  

  1   
Cheltuieli de exploatare (Rd.7 = Rd.8 
+ Rd.9 + Rd.10 + Rd. 18), din care: 

7 90,557 89,119 98.41%  
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A. 

cheltuieli cu bunuri si servicii 
(cheltuieli privind stocurile: materii 
prime, materiale, obiecte de inventar, 
energie și apă; cheltuieli privind 
serviciile executate de terți: reparații, 
chirii, asigurări, comisioane, 
consultanță pentru achiziții, protocol, 
reclamă și publicitate, sponsorizare, 
transport, diurnă, cheltuieli poștale și 
taxe de telecomunicații, servicii 
bancare, alte cheltuieli cu serviciile 
executate de terți)   

8 25,382 25,833 101.78%  

B. 
cheltuieli cu impozite, taxe și 
vărsăminte asimilate 

8 10,342 10,176 98.39%  

C. 
cheltuieli cu personalul (Rd.10 = 
Rd.11 + Rd.14 + Rd.16 + Rd.17), din 
care: 

10 41,651 42,400 101.80%  

  C0 
Cheltuieli de natură salarială 
(Rd.11 = Rd.12 + Rd.13), din 
care: 

11 39,151 39,951 102.04%  

  C1 
ch. cu salariile (personal încadrat 
cu contract de munca) 

12 38,155 38,155 100.00%  

  C2 bonusuri 13 996 1,796 180.32%  

  C3 
alte cheltuieli  cu personalul, din 
care: 

14 0 0 100.00%  

    
cheltuieli cu plăți compensatorii 
aferente disponibilizărilor de 
personal 

15 0 0 100.00%  

  C4 

Cheltuieli aferente contractului 
de mandat și altor organe de 
conducere și control, comisii și 
comitete (directori și membri 
Consiliu de Administraţie) 

16 1,064 1,013 95.21%  

  C5 
Cheltuieli cu contribuțiile 
datorate de angajator 

17 1,436 1,436 100.00%  

D. 

alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli 
cu majorări și penalități, cheltuieli cu 
amortizarea, cheltuieli cu constituirea 
de provizioane/ ajustări) 

18 13,182 10,710 81.25%  

2   Cheltuieli financiare 19 4,588 4,471 97.44%  

III     
REZULTATUL BRUT 
(profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd.1 - 
Rd.6) 

20 2,504 1,433 57.23%  

IV 1   IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 832 505 60.71%  

  2   IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 0 0 100.00%  

  3   
VENITURI DIN IMPOZITUL PE 
PROFIT AMÂNAT 

23 0 0 100.00%  

  4   
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 
ACTIVITĂȚI 

24 0 0 100.00%  
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  5   
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE 
LA ELEMENTELE DE MAI SUS 

25 0 0 100.00%  

V     

PROFITUL / PIERDEREA NETĂ 
A PERIOADEI DE RAPORTARE 
(Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + 
Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care: 

26 1,673 928 55.47%  

  

1   Rezerve legale 27 0 0 100.00%  

2   
Alte rezerve reprezentând facilități 
fiscale prevăzute de lege 

28 0 0 100.00%  

3   
Acoperirea pierderilor contabile din 
anii precedenți 

29 0 0 100.00%  

4   

Constituirea surselor proprii de 
finanţare pentru proiectele cofinanțate 
din împrumuturi externe, precum şi 
pentru constituirea surselor necesare 
rambursării ratelor de capital, plății 
dobânzilor, comisioanelor şi altor 
costuri aferente acestor împrumuturi 

30 0 0 100.00%  

5   Alte repartizări prevăzute de lege 31 0 0 100.00%  

6   

Profitul contabil rămas după 
deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 
29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 
la Rd. 31) >=0) 

32 1,673 928 55.47%  

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 referință  

33 0 0 100.00%  

8   

Minimum 50% vărsăminte la bugetul 
de stat sau local în cazul regiilor 
autonome, ori dividende cuvenite 
acționarilor, în cazul societăților/ 
companiilor naționale şi societăților cu 
capital integral sau majoritar de stat, 
din care:  

34 0 0 100.00%  

  a) 
   -  dividende cuvenite bugetului de 
stat  

35 0 0 100.00%  

  b)    - dividende cuvenite bugetului local 36 0 0 100.00%  

  c)    -  dividende cuvenite altor acționari 37 0 0 100.00%  

9   

Profitul nerepartizat pe destinațiile 
prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se 
repartizează la alte rezerve şi 
constituie sursă proprie de finanţare 

38 1,673 928 55.47%  

VI     
VENITURI DIN FONDURI 
EUROPENE 

39 0 0 100.00%  

VII     
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN 
FONDURI EUROPENE, din care 

40 0 0 100.00%  

    a)  cheltuieli materiale 41 0 0 100.00%  

    b) cheltuieli cu salariile 42 0 0 100.00%  
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    c) cheltuieli privind prestările de servicii 43 0 0 100.00%  

    d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 44 0 0 100.00%  

    e) alte cheltuieli 45 0 0 100.00%  

VIII     
SURSE DE FINANŢARE A 
INVESTIŢIILOR, din care: 

46 76,153 76,153 100.00%  

        
 surse de finanţare a investițiilor 
aferente activităţii de exploatare 

  65,099 65,099 100.00%  

        
 surse proprii de finanţare a 
investițiilor  aferente proiectelor 
cu finanţare externă 

  11,054 11,054 100.00%  

  1   Alocații de la buget  47 0 0 100.00%  

        
alocații bugetare aferente plății 
angajamentelor din anii anteriori 

48 0 0 100.00%  

IX     
CHELTUIELI  PENTRU 
INVESTIŢII, din care: 

49 61,163 63,709 104.16%  

        
investiţii aferente activităţii de 
exploatare 

  50,109 52,655 105.08%  

        
investiţii  aferente proiectelor cu 
finanţare externă executate din 
surse proprii 

  11,054 11,054 100.00%  

                 

X     DATE DE FUNDAMENTARE          

  

1   
Nr. de personal prognozat la finele 
anului, din care: 

50 670 670 100.00%  

      
- personal încadrat cu contract de 
munca 

  667 667 100.00%  

      
- personal încadrat cu contract de 
mandat 

  3 3 100.00%  

2   Nr. mediu de salariați total, din care: 51 665 655 98.50%  

      
- personal încadrat cu contract de 
munca 

  662 652 98.49%  

      
- personal încadrat cu contract de 
mandat 

  3 3 100.00%  

3   

Câștigul mediu  lunar pe salariat 
încadrat cu contact de munca 
(lei/persoană) determinat pe baza 
cheltuielilor de natură salarială  
(Anexa nr. 2 Rd. 151) 

52 4.80 4.98 103.75%  

4   

Câștigul mediu lunar pe salariat 
încadrat cu contract de munca 
(lei/persoană) determinat pe baza 
cheltuielilor de natură salarială 
recalculat cf. Legii anuale a bugetului 
de stat (Anexa nr. 2 Rd. 152) 

53 4.69 4.71 100.43%  

5   
Productivitatea muncii în unităţi 
valorice pe total personal mediu 
(lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 

54 140 139 99.29%  

6   
Productivitatea muncii în unităţi 
valorice pe total personal mediu  
recalculata cf. Legii anuale a bugetului 

55 131 130 99.24%  
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de stat 

7   
Productivitatea muncii în unităţi fizice 
pe total personal mediu (cantitate 
produse finite/ persoană) 

56 32 32 100.00%  

8   
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri 
totale   
(Rd.57 = (Rd. 6/ Rd. 1 * 1000) 

57 974 985 101.13%  

9   Plăţi restante 58 0 0 100.00%  

10   
Creanțe restante total (în sume brute), 
din care: 

59 4,550 4,795 105.38%  

      creanțe restante comerciale   4,330 4,635 107.04%  

      alte creanțe restante   220 160 72.73%  

 

Anexa nr.4a – Programul de investiții, dotări şi sursele de finanțare – 

Activitatea de exploatare, realizat la data 31.12.2020 

    INDICATORI 
Data 

finalizării 
investiției 

An precedent (2019) Valoare 

Aprobat 
conform 

HAGA nr. 
7/ 

07.04.2019 

Realizat  la 
31.12.2019 

Aprobat 
an curent 

2020 
conform 

HAGA nr. 
3/ 

29.01.2020 

Realizat 
30.06.2020 

Propuneri 
rectificare 
an curent 

(2020) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

I   
SURSE DE FINANȚARE 
A INVESTIȚIILOR, din 
care: 

  62,250 61,683 65,099 54,212 65,099 

  1 Surse proprii, din care:   4,586 4,455 4,586 2,081 4,586 

    a) - amortizare   4,586 4,455 4,586 2,081 4,586 

    b) - profit   0 0 0 0 0 

  2 Alocații de la buget    0 0 0 0 0 

  3 Credite bancare, din care:   0 0 0 0 0 

    a) - interne   0 0 0 0 0 

    b) - externe   0 0 0 0 0 

  4 Alte surse, din care:   57,664 57,228 60,513 52,131 60,513 

    Contribuție 6.5%   3,000 3,000 2,500 2,500 2,500 

    IID Tarif   21,941 21,813 25,791 23,180 25,791 

    Studii și cercetări   123 161 123 52 123 

    
IID Subvenţie- sursa 
proprie 

  32,600 32,254 32,099 26,399 32,099 

II   
CHELTUIELI PENTRU 
INVESTIȚII, din care: 

  47,527 32,763 50,109 16,069 52,655 

  1 
Investiţii în curs, din 
care: 

  16,636 4,873 15,188 2,786 9,673 
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a) pentru bunurile 
proprietatea privată a 
operatorului economic: 

  0 0 0 0 0 

    

b) pentru bunurile de 
natura domeniului public al 
statului sau al unității 
administrativ teritoriale: 

  16,636 4,873 15,188 2,786 9,673 

    
Investiţii finalizate în anul 
2019 

  5,993 4,171 0 0 0 

    
Investiţii în curs in anul 
2020, din care: 

  10,643 702 15,188 2,786 9,673 

    

Înlocuire conductă apă și 
branșamentele aferente Bl. 
42,43,44,45,46, Cartier 
Trivale, Municipiul Pitești 

2020 170 5 185 147 148 

    

Conectări branşamente 
existente la rețelele 
reabilitate în cadrul 
Proiectului Fond Coeziune 
în localitatea Ştefăneşti 

2020 53 1 53 1 53 

    

Conectări branşamente 
existente la rețelele 
reabilitate în cadrul 
Proiectului Fond Coeziune 
- Bascov 

2020 45 2 43 22 43 

    

Conectări branşamente 
existente la rețelele 
reabilitate în cadrul 
Proiectului Fond Coeziune 
- Mărăcineni 

2020 90 3 88 0 88 

    
Proiectare și montaj 
instalație de deshidratare 
nămol, UAB 

2020 2,352 2 2,095 2 2,095 

    

Racordare canalizare veche 
la canalizarea nouă 
intersecție Strada Calea 
București - Strada 
Maximilian Popovici, Oraș 
Topoloveni 

2020 23 1 22 0 22 

    
Subtraversare conductă apă 
pe DN 65,Comuna Albota 

2020 24 3 21 0 21 

    

Înlocuire conductă apă și 
branșamentele aferente Bl. 
B2-Scoala 19,Cartier 
Găvana III, Municipiul 
Pitești 

2020 199 7 373 8 300 

    

Înlocuire conductă apă 
inclusiv branșamentele 
aferente de la clădirea 
Celly la Bl. 31, Prundu, 
Municipiul Pitești 

2020 149 0 149 2 371 

    

Înlocuire conducta apa  si 
branșamentele aferente de 
la PECO Bascov pana la 
Paisesti DN, comuna 
Bascov 

2020 320 13 306 252 253 

    

Conductă alimentare cu 
apa inclusiv branşamente 
zona Groapa, comuna 
Mărăcineni 

2020 459 22 437 289 423 

    
Proiectare și execuție spații 
funcționale Târgu din Vale, 

2020 830 110 719 703 703 
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Nr. 19 inclusiv demolare 
construcții vechi, 
Municipiul Pitești 

    
Înlocuire canalizare 
menajera Bl. 19, Cartier 
Prundu, Pitești 

2020 70 0 70 0 20 

    

Înlocuire conductă apă Ol 
Dn150mm Bl. P3-PT, 
Cartier Eremia Grigorescu, 
Municipiul Pitești 

2020 180 0 180 3 180 

    

Înlocuire conductă apă 
inclusiv branșamentele 
aferente de la Bl. Expert-
Bl. G1 la Bl. E3A, E3B, 
E3C, Zona Centru, 
Municipiul Pitești 

2020 210 0 210 0 10 

    

Înlocuit canalizare 
menajeră Bl. A1-A3, 
Cartier Tudor 
Vladimirescu, Municipiul 
Pitești 

2020 50 0 75 1 364 

    
Înlocuire canalizare 
menajeră Bl. B21,Cartier 
Prundu, Municipiul Pitești 

2020 75 0 100 1 100 

    
Înlocuire canalizare 
menajeră Bl. B16,Cartier 
Prundu, Municipiul Pitești 

2020 70 1 166 9 195 

    

Demolare clădire METEO 
II și amenajare spații 
depozitare agregate, Târgul 
din Vale nr.19 

2020 211 8 203 176 176 

    

Reabilitare canalizare 
menajeră și pluvială 
Bl.M5,Cartier Găvana, 
Mun. Pitești 

2020 250 9 525 19 400 

    

Înlocuire conductă apă și 
canalizare menajeră zona 
Baraj Prundu Municipiul 
Pitești (proiectare și 
execuție) 

2020 525 46 479 1 495 

    

Reabilitare clădiri sediu 
Târgu din Vale, Nr. 19 
(staţie Meteo I, staţie 6kW, 
Post Trafo, magazie 
formație reparații) 

2020 200 60 158 0 50 

    
Înlocuire canalizare 
menajera Str. Sergent 
Pantazescu, Mun. Pitești 

2020 211 15 197 160 160 

    

Reabilitare subtraversare 
canal termic zona Str. 
Tache Ionescu intersecție 
cu Str. Câmpineanu, Bl. 
M2-M3, Mun. Pitești 

2020 50 1 149 9 80 

    
Sisteme transmitere date la 
distanta stații pompare ape 
uzate (SCADA) 

2020 188 0 188 162 162 

    

Suplimentare capacitate 
pompare ape menajere 
stația intermediara Târgu 
din Vale 

2020 440 0 440 0 20 
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Proiectare și execuție 
instalație deferizare-
demanganizare Staţia Raul 
Doamnei (studiu de 
soluție) 

2020 130 114 4,519 0 0 

    

Înlocuire conducta apa Str. 
Toma Conțescu, 
dezafectare conducte vechi 
și trecere branşamente pe 
conducte noi Str. Piatra 
Craiului și M.T Zavaidoc, 
Mun. Pitești 

2020 350 0 350 0 350 

    

Executat conexiune 
electrică de joasă tensiune 
(0,4KV) între tabloul 
general de distribuţie și 
PT1 nou, Staţia de Epurare 

2020 550 0 335 334 334 

    

Proiectare si execuție 
sistem de captare si 
transport ape uzate 
menajere zona Gârlei - 
grătare Parau Valea Rea, 
Mun. Pitești 

2020 180 0 180 0 0 

    

Închidere foraje aferente 
gospodăriilor de apă 
Mărăcineni I Mărăcineni II 
și Valea Mare 

2020 64 0 240 0 240 

    

Înlocuire conducta apa si 
branșamentele aferente Bl. 
69-P7,Cartier Trivale 
,Mun. Pitești 

2020 50 0 200 1 200 

    

Execuție branșament 
electric rezervor 
înmagazinare apă potabilă 
Rotărești, Com. Bascov 

2020 24 8 16 9 9 

    

Executat cămine apa dotate 
cu reductoare de presiune 
de la 0-10 atm zona 
intersecție Str. Ion 
Mihalache cu Str. 
Vițichești-Topoloveni 

2020 30 0 30 0 30 

    

Modernizare SPAP  
Pădureți, Com. Lunca 
Corbului (tablou 
automatizare, integrare 
SCADA) 

2020 100 0 100 89 89 

    
Reabilitare drumuri incinta 
Uzina de apa Costeşti 

2020 130 4 126 113 113 

    
Înlocuire conductă apă și 
branșamentele aferente Str. 
Stoenari, Com. Moşoaia 

2020 150 2 178 132 135 

    
Alei, platforme tehnologice 
in incinta UAB-Mărăcineni 

2020 150 146 8 5 5 

    

Modernizare SPAP Cireșu, 
Com. Căteasca (tablou 
automatizare, integrare 
SCADA) 

2020 100 0 100 61 61 

    
Sistem de ridicare a 
presiunii Sat Gălățeanu, 
Com. Poiana Lacului 

2020 60 0 60 0 60 
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Instalație deferizare 
demanganizare sistem 
alimentare cu apă Cerbu 
,Com. Albota 

2020 300 0 300 0 300 

    

Conectări rețele existente 
la rețelele reabilitate în 
cadrul Proiectului Fond 
Coeziune inclusiv 
dezafectare rețele vechi-
Moşoaia 

2020 150 27 123 0 123 

    

Conectări rețele existente 
la rețelele reabilitate in 
cadrul Proiectului Fond 
Coeziune inclusiv 
dezafectare rețele vechi-
Ştefăneşti 

2020 50 0 50 0 50 

    

Conectări rețele existente 
la rețelele reabilitate in 
cadrul Proiectului Fond 
Coeziune inclusiv 
dezafectare rețele vechi-
Bascov 

2020 80 23 58 44 58 

    

Conectări rețele existente 
la rețelele reabilitate in 
cadrul Proiectului Fond 
Coeziune inclusiv 
dezafectare rețele vechi-
Mărăcineni 

2020 10 0 10 0 10 

    

Conectări rețele existente 
la rețelele reabilitate in 
cadrul Proiectului Fond 
Coeziune inclusiv 
dezafectare rețele vechi-
Merişani 

2020 20 6 14 0 14 

    

Conectări rețele existente 
la rețelele reabilitate in 
cadrul Proiectului Fond 
Coeziune inclusiv 
dezafectare rețele vechi-
Topoloveni 

2020 15 0 15 0 15 

    

Conectări rețele existente 
la rețelele reabilitate in 
cadrul Proiectului Fond 
Coeziune inclusiv 
dezafectare rețele vechi-
Albota 

2020 40 3 37 0 37 

    

Conectări branşamente si 
rețele existente la rețelele 
reabilitate in cadrul 
proiectului Fond Coeziune 
inclusiv dezafectare rețele 
vechi-Pitești 

2020 250 17 233 0 233 

    
Asistență tehnică de 
specialitate 

2020 99 1 150 15 150 

    

Înlocuire hidranți de 
incendiu subterani cu 
hidranți de incendiu 
supraterani in Municipiul 
Pitești 

2020 20 19 25 12 25 

    
Înlocuire  branşamente 
colmatate, distribuitoare 
deteriorate și contorizare 

2020 97 23 100 4 100 
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branşamente la paușal 

    

c) pentru bunurile de 
natura domeniului privat al 
statului sau al unității 
administrativ teritoriale: 

  0 0 0 0 0 

    - (denumire obiectiv)   0 0 0 0 0 

                  

    

d) pentru bunurile luate în 
concesiune, închiriate sau 
în locație de gestiune, 
exclusiv cele din domeniul 
public sau privat al statului 
sau al unității administrativ 
teritoriale: 

  0 0 0 0 0 

    - (denumire obiectiv)   0 0 0 0 0 

  2 Investiții noi, din care:   602 0 4,597 84 12,783 

    
a) pentru bunurile 
proprietatea privată a 
operatorului economic: 

  500 0 500 0 7,500 

    
Achiziție sediu 
administrativ 

2021 500 0 500 0 7,500 

    

b) pentru bunurile de 
natura domeniului public al 
statului sau al unității 
administrativ teritoriale: 

  102 0 4,097 84 5,283 

    
Reabilitare clădiri 
administrative și 
tehnologice 

2020 53 0 60 0 60 

    

Lucrări de refaceri 
suprafețe spatii verzi 
afectate de execuția 
lucrărilor de investiţii 

2020 49 0 50 0 50 

    
Achiziție și montaj vane, 
compensatori, clapeți de 
sens 

2020 0 0 100 0 50 

    

Înlocuire conductă apă
Dn150mm inclusiv 
branșamentele aferente de la 
intersecția Str. Dobrescu 
Argeș până la Str. Traian,
Cartier Exercițiu, Mun. 
Pitești 

2020 0 0 200 0 0 

    
Înlocuire conducta OL, 
Dn150mm Bl. A8-A9-
B16,Str. Banat Mun. Pitești 

2020 0 0 400 0 100 

    

Achiziție echipamente, 
software și punere în 
funcțiune instalație de 
nitrificare/denitrificare 
Staţia de Epurare, Mun. 
Pitești 

2020 0 0 560 0 551 

    

Execuție canalizare 
exterioara pentru preluarea 
apei de nămol de la 
îngroșătoarele mecanice 
Staţia de epurare, Mun. 
Pitești 

2020 0 0 12 0 12 
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Înlocuire conducta nămol 
in exces Staţia de Epurare, 
Mun. Pitești 

2020 0 0 50 0 50 

    
Reabilitare hala de 
deshidratare, Staţia de 
Epurare, Mun. Pitești 

2020 0 0 30 0 30 

    
Curățiri și decolmatări 
bazine retenție 

2020 0 0 35 0 35 

    
Proiectare demolare 
metantancuri, Staţia de 
Epurare 

2020 0 0 100 56 100 

    
Extindere rețea apă și 
canalizare menajera Str. 
Radu Ionescu, Mun. Pitești 

2020 0 0 300 1 339 

    
Costuri aferente închidere 
lucrări (taxe ISC, 
regularizări autorizații etc) 

2020 0 0 10 0 10 

    

Branşamente apă  inclusiv 
dezafectare rețele vechi 
Str. Micșunele, Com. 
Bascov 

2020 0 0 50 0 50 

    

Racordare canalizare veche 
la canalizarea noua in zona 
SPAU Mr. Ghe. 
Cociceanu, Oraș 
Topoloveni 

2020 0 0 10 0 10 

    

Instalație de automatizare 
pentru generatorul de 
curent de la Staţia de apa 
,Oraș Topoloveni 

2020 0 0 10 0 10 

    
Refacere hidroizolație 
rezervoare  Uzina de apa 
Costeşti 

2020 0 0 160 15 487 

    
Extindere rețea canalizare 
menajeră Str. Cireșului, Sat 
Smeura Com. Moşoaia 

2020 0 0 150 0 0 

    
Înlocuire conductă 
distribuţie Str. Calea 
Drăgășani, Com. Moşoaia 

2020 0 0 130 0 130 

    
Înlocuire conductă apă și 
branșamentele aferente, Sat 
Dealu Butii, Com. Uda 

2020 0 0 10 0 10 

    
Extindere rețea apa Sat 
Bărănești, Com. Uda 

2020 0 0 250 0 250 

    
Reabilitare alee acces 
Pavilion UAB 

2020 0 0 150 12 162 

    
Refacere acoperiș și 
reparații interioare sala 
pompe nr.2, UAB 

2020 0 0 350 0 350 

    

Instalație deferizare-
demanganizare sistem 
alimentare cu apa Frătești, 
Com. Albota 

2020 0 0 300 0 300 

    

Instalație deferizare-
demanganizare sistem 
alimentare cu apa Mareș, 
Com. Albota 

2020 0 0 300 0 300 

    
Instalație deferizare-
demanganizare sistem 
alimentare cu apa Merişani 

2020 0 0 300 0 300 

    
Executat cămine apă bloc 
IMEP, Oraș Ştefăneşti 

2020 0 0 20 0 20 
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Canalizare menajeră Bl. 
CPL, Str. C.D. Gherea, 
Mun. Pitești 

2020 0 0 0 0 153 

    

Instalație electrică și 
refacere rețea internet sediu 
Tudor Vladimirescu, Bl. 
U2, Mun. Pitești 

2020 0 0 0 0 35 

    

Înlocuire conductă apă și 
branșamentele aferente Bl. 
D15,D16,Cartier Exercițiu, 
Mun. Pitești 

2020 0 0 0 0 200 

    

Execuție by-pass conductă 
apă Str. Victor Babeș în 
zona Bl. T1-T5, Mun. 
Pitești 

2020 0 0 0 0 18 

    
Deviere conductă apă zona 
Pod Str. Schiau, Com. 
Bascov 

2020 0 0 0 0 3 

    
Foraj apa Pârvu Roşu, Oraș 
Costeşti 

2020 0 0 0 0 245 

    
Extindere rețea canalizare 
menajeră Str. Florilor, 
Com. Mărăcineni 

2020 0 0 0 0 98 

    
Branșament apă Sat 
Borlești, Com. Merişani 

2020 0 0 0 0 7 

    

Branșament apă și racord 
canalizare, Satul 
Dobrogostea, Com. 
Merişani 

2020 0 0 0 0 11 

    
Alimentare cont DSRA 
credit BERD POIM 

2020 0 0 0 0 47 

    
Cheltuieli neeligibile CL6 
Proiect FC Ştefăneşti 

2020 0 0 0 0 700 

    

Înlocuire conducta pa din 
subsolul tehnic in exterior 
Bl. A7, A7bis, Cartier 
Exercițiu, Mun. Pitești 

2021 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conductă apă  
inclusiv branșamentele 
aferente Bl. A4,A4A, 
Cartier Banat,  Mun. Pitești 

2021 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conducta apă și 
branșamentele aferente Bl. 
PD6, P20,D19,Cartier 
Exercițiu, Mun. Pitești 

2021 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conducta apă și 
branșamentele aferente Bl. 
B2,B1,B4,A3,A4,N3,N4, 
Cartier Găvana III, 
Municipiul Pitești 

2021 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conductă  apă 
inclusiv branșamentele 
aferente  zona calea ferata 
pana la baraj Lânăriei, 
Strada Lânăriei, Municipiul 
Pitești 

2021 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conductă apă 
(inel) Dn150mm, Bl. D24, 
D25 pana la P20,P17,P18, 
P21,P22, Strada Mihai 
Viteazu, Municipiul Pitești 

2021 0 0 0 0 0 
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Înlocuire conductă apă 
inclusiv branșamentele 
aferente Bl. 
B22,B23,M4,Cartier 
Găvana II, Municipiul 
Pitești 

2021 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conducta apă și 
branșamentele aferente 
Strada Principala-Târgul 
Săptămânal, Comuna 
Bradu 

2021 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire canalizare 
menajera Bl. A, Cartier 
Exercițiu, Municipiul 
Pitești 

2022 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire canalizare 
menajera Bl. C, cartier 
Exercițiu, Municipiul 
Pitești 

2022 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire canalizare 
menajera Strada Tudor 
Vladimirescu-Pasaj 
Victoriei, Municipiul 
Pitești 

2022 0 0 0 0 0 

    
Reabilitare canalizare Bl. 
A10-D1, Brâncoveanu, 
Municipiul Pitești 

2022 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conductă apă 
zona Bl. B32, PT 1007 
inclusiv branșamentele 
aferente, Cartier Prundu, 
Municipiul Pitești 

2022 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conductă apă Bl. 
P17, P19, P20, D23, D24, 
D25, D26, PT inclusiv 
branșamentele aferente, 
Cartier Popa Șapcă, 
Municipiul Pitești 

2022 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conductă apă Bl. 
C1-C2 inclusiv 
branșamentele aferente si 
hidranți incendiu, parcare 
Constantin Brâncoveanu, 
Municipiul Pitești 

2022 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conductă apă 
inclusiv branșamentele 
aferente Strada Mica, 
Politie Secţia 3, Municipiul 
Pitești 

2022 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conductă apă 
inclusiv branșamentele 
aferente Bl. Mobilux, 
Municipiul Pitești 

2022 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conductă apă de 
la Bl. Q3 pana la Bl. C1 
inclusiv branșamentele 
aferente, Calea Bascov, 
Municipiul Pitești 

2022 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conductă fonta 
inclusiv branșamentele 
aferente Strada Expoparc, 
Municipiul Pitești 

2022 0 0 0 0 0 
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Înlocuire conductă apă Bl. 
68,69, 69M, 69C, 70, 70A, 
P8, P8A, P9,66,67A pana 
la CV Bl. D7, Cartier 
Trivale, Municipiul Pitești 

2022 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conductă apă Bl. 
D7- D15 inclusiv 
branșamentele aferente, 
Cartier Trivale, Municipiul 
Pitești 

2022 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conductă apă Bl. 
M8-M10,Strada Ioan Budai 
Deleanu inclusiv 
branșamentele aferente, 
Cartier Găvana 3, 
Municipiul Pitești 

2022 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conductă apă Bl. 
M11-C3 inclusiv 
branșamentele aferente, 
Strada Ion Minulescu, 
Cartier Găvana 3, 
Municipiul Pitești 

2022 0 0 0 0 0 

    

Înlocuire conductă apă Bl. 
C8-Q7 inclusiv 
branșamentele aferente, 
Strada Ion Minulescu, 
Cartier Găvana 3, 
Municipiul Pitești 

2022 0 0 0 0 0 

    

c) pentru bunurile de 
natura domeniului privat al 
statului sau al unității 
administrativ teritoriale: 

  0 0 0 0 0 

    

d) pentru bunurile luate in 
concesiune, închiriate sau 
in locație de gestiune, 
exclusiv cele din domeniul 
public sau privat al statului 
sau al unității administrativ 
teritoriale: 

  0 0 0 0 0 

  3 

Investiţii efectuate la 
imobilizările corporale 
existente (modernizări), 
din care: 

  0 0 0 0 0 

    
a) pentru bunurile 
proprietatea privată a 
operatorului economic: 

  0 0 0 0 0 

    

b) pentru bunurile de 
natura domeniului public al 
statului sau al unității 
administrativ teritoriale: 

  0 0 0 0 0 

    

c) pentru bunurile de 
natura domeniului privat al 
statului sau al unității 
administrativ teritoriale: 

  0 0 0 0 0 

    

d) pentru bunurile luate în 
concesiune, închiriate sau 
în locație de gestiune, 
exclusiv cele din domeniul 
public sau privat al statului 
sau al unității administrativ 
teritoriale: 

  0 0 0 0 0 
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  4 
Dotări (alte achiziții de 
imobilizări corporale), 
din care: 

  9,195 7,794 8,041 2,479 8,451 

    IT soft și hard   273 224 215 153 386 

    
Achiziție electropompe și 
grupuri de pompare 

  919 473 1,840 706 1,837 

    Aparatură de laborator   137 22 140 13 140 

    
Achiziție echipamente, 
utilaje, mijloace auto  

  4,966 4,709 1,889 1,092 2,131 

    
Achiziție contoare noi și 
module radio 

  2,900 2,366 3,957 515 3,957 

  5 
Rambursări de rate 
aferente creditelor pentru 
investiţii, din care: 

  7,669 7,704 7,944 3,910 7,944 

    a) interne   0 0 0 0 0 

    b) externe    7,669 7,704 7,944 3,910 7,944 

  6 

Rest investiţii (studii și 
cercetări, dobândă BEI, 
BERD necapitalizata, 
constituire solduri BEI, 
BERD, comision acordare 
credit BERD, comision 
angajament credit BERD 
POIM, TVA facturi Proiect 
FC, alte investiţii 
nenominalizate)  

  13,425 12,392 14,339 6,810 13,804 

 

 

Anexa nr. 4b -  Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 

Contribuția Operatorului Regional la cofinanțarea Proiectelor cu finanțare externă 

 

 

  
  

  
  

INDICATORI 
Data 

finalizării 
investiției 

An precedent 
(2019) 

  Valoare     

Aprobat  
conform 
HAGA 

nr. 
21/28.11.2019 

Realizat  
la 

31.12.2019 
Preliminat 

Aprobat an 
curent 2020 

conform 
HAGA nr. 

3/29.01.2020 

Realizat 
30.06.2020 

Propunere 
rectificare 

an 2020  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

I   

SURSE DE 
FINANTARE A 
INVESTIȚIILOR, 
din care: 

  8,096 8,101 11,054 6,033 11,054 

  1 Surse proprii, din care:   4,468 4,473 4,989 2,418 4,989 

    a) - amortizare             

    b) - profit             

    c) alte surse proprii**   4,468 4,473 4,989 2,418 4,989 

    - IID tarif   3,818 3,818 3,901 1,951 3,901 

    - tarif   650 655 1,088 467 1,088 
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  2 Alocații de la buget   0 0 0 0 0 

  3 
Credite bancare, din 
care: 

  3,407 3,407 5,844 3,394 5,844 

    a) - interne             

    b) - externe   3,407 3,407 5,844 3,394 5,844 

    
Contract credit BERD 
43105/24.01.2014 

  3,407 3,407 3,394 3,394 3,394 

    

Contract credit BERD 
50694/29.11.2019 - 
tranșa 1 
(până la 10 milioane 
euro) 

  0 0 0 0 0 

    

Contract credit BERD 
50694/29.11.2019 - 
tranșa 2 
(până la 2,5 milioane 
euro) 

  0 0 2,450 0 2,450 

  4 Alte surse, din care:   221 221 221 221 221 

    
Sume rezultate din 
executarea garanțiilor 
de buna execuție 

  221 221 221 221 221 

II   

CHELTUIELI 
PENTRU 
INVESTITII, din 
care: 

  8,096 954 11,054 558 11,054 

  1 
Investiţii în curs, din 
care: 

  8,096 954 7,309 558 8,164 

    
a) pentru bunurile 
proprietatea privata a 
operatorului economic: 

  0 0 0 0 0 

    

b) pentru bunurile de 
natura domeniului 
public al statului sau al 
unității administrativ 
teritoriale: 

  8,096 954 7,309 558 8,164 

    

Proiect Fond Coeziune 
"Extinderea si 
reabilitarea 
infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul 
Argeş" 

2019 7,046 83 6,861 41 6,861 

    

Proiectul Sprijin pentru 
pregătirea aplicației de 
finanţare și a 
documentaţiilor de 
atribuire pentru 
proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul 
Argeş în perioada 
2014-2020 

2019 1,050 871 448 517 1,303 

    

c) pentru bunurile de 
natura domeniului 
privat al statului sau al 
unității administrativ 
teritoriale: 

  0 0 0 0 0 
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d) pentru bunurile luate 
în concesiune, 
închiriate sau în locație 
de gestiune, exclusiv 
cele din domeniul 
public sau privat al 
statului sau al unității 
administrativ 
teritoriale: 

  0 0 0 0 0 

  2 Investiţii noi, din care:   0 0 3,500 0 2,645 

    
a) pentru bunurile 
proprietatea privată a 
operatorului economic: 

  0 0 1,715 0 1,715 

    
Achiziție aplicație 
informatică 

    
 

1,617 0 1,617 

    Înființare call center       98 0 98 

    

b) pentru bunurile de 
natura domeniului 
public al statului sau al 
unității administrativ 
teritoriale: 

  0 0 1,785 0 930 

    

Lucrări completare date 
specifice GIS aferente 
sistemelor de 
alimentare cu apă și 
canalizare din aria de 
operare 

  0 0 245 0 245 

    
Integrare capacitați de 
pompare apa potabila și 
apă uzată în SCADA 

  0 0 245 0 245 

    

Proiectul regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de apă și 
apă uzată în județul 
Argeş în perioada 
2014-2020 

  0 0 1,295 0 440 

    

c) pentru bunurile de 
natura domeniului 
privat al statului sau al 
unității administrativ 
teritoriale: 

  0 0 0 0 0 

    

d) pentru bunurile luate 
în concesiune, 
închiriate sau in locație 
de gestiune, exclusiv 
cele din domeniul 
public sau privat al 
statului sau al unităţi 
administrativ 
teritoriale: 

  0 0 0 0 0 

  3 

Investiţii efectuate la 
imobilizările corporale 
existente (modernizări), 
din care: 

  0 0 0 0 0 

    
a) pentru bunurile 
proprietatea privata a 
operatorului economic: 

  0 0 0 0 0 

    
b) pentru bunurile de 
natura domeniului 
public al statului sau al 

  0 0 0 0 0 
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unității administrativ 
teritoriale: 

    

c) pentru bunurile de 
natura domeniului 
privat al statului sau al 
unității administrativ 
teritoriale: 

  0 0 0 0 0 

    

d) pentru bunurile luate 
in concesiune, 
închiriate sau in locație 
de gestiune, exclusiv 
cele din domeniul 
public sau privat al 
statului sau al unității 
administrativ 
teritoriale: 

  0 0 0 0 0 

  4 
Dotări (alte achiziții de 
imobilizări corporale) 

  0 0 245 0 245 

    
Achiziție echipamente 
și tehnică de calcul 

  0 0 245 0 245 

  5 

Rambursări de rate 
aferente creditelor 
pentru investiţii, din 
care: 

  0 0 0 0 0 

    a) - interne   0 0 0 0 0 

    b) - externe   0 0 0 0 0 

 

 

Notă: 

* Cursul de schimb utilizat pentru sumele în valută este 1 euro=4,9 lei 

** Pentru proiectele "Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeş", "Sprijin pentru pregătirea 

aplicației de finanţare și a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeş în perioada 2014-2020" 

și "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Argeş în perioada 2014-2020", valoarea cuprinsă în tabel reprezintă numai contribuția 

Operatorului Regional și alte cheltuieli neeligibile aferente acestor proiecte, care sunt 

finanțate din creditele contractate de la BERD sau alte surse proprii.   

Diferența până la valoarea totală a proiectelor este finanțată din Fondul de 

Coeziune, Bugetul de Stat și Bugetele Locale ale localităților implicate, conform 

prevederilor Contractelor de Finanţare aferente, sau din cota de 6,5% pentru cheltuieli 

neeligibile. 
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IV. Lista procedurilor de achiziții publice în anul 2020: 

Nr. 
Crt. 

Obiect contract 
Valoare 
estimata 

Procedura 
de achiziții 

Nume  
câștigător 

Valoare 
atribuita 

Data 
inițiere 

Data 
atribuire 

Produse/ 
Servicii/ 
Lucrări 

Durata 
zile 

Online/ 
Offline 

Obs. 
Contestații 

depuse 
(număr) 

1 
CAPACE PENTRU 
CAMINE VIZITARE 150,000.00 

Procedură 
simplificată 

TRIPLAST S.R.L. 148,198.00 19.12.2019 07.02.2020 Produse 365 online     

2 

Contoare de apă rece, clasa 
de precizie C, cu posibilitatea 
de citire la distanță a 
consumurilor, respectiv cu 
sistem de citire la distanță a 
consumurilor de apă; 
aparatura aferentă citirii 

3,906,196.00 
Licitație 
deschisă 

VESTRA 
INDUSTRY S.R.L. 

3,900,000.
00 

24.01.2020 30.04.2020 Produse 365 online     

3 

Achiziție energie electrică 
16500 Mwh (10900 Mwh 
medie tensiune și 5600 Mwh 
joasă tensiune) 

6,361,219.00 
Licitație 
deschisă 

CEZ VANZARE 
S.A. 

6,358,744.
00 

10.04.2020 01.07.2020 Produse 365 online     

4 

Produse pentru execuția 
lucrărilor de construcții, 
reparații și întreţinere rețele 
de alimentare cu apă și 
canalizare 

3,090,000.00 
Licitație 
deschisă 

BRIFCO ENERGY 
S.R.L. 

3,065,270.
00 

02.06.2020 29.08.2020 Produse 730 online     

5 

Achiziție de combustibili 
auto pentru o perioada de 36 
luni, alimentați pe baza 
cardurilor de credit și/sau a 
CIP-urilor emise de furnizor 

3,000,000.00 
Licitație 
deschisă 

ROMPETROL 
DOWNSTREAM 

2,334,600.
00 

30.06.2020 06.10.2020 Produse 1095 online     

6 
Achiziție manșoane 
termocontractabile 

150,000.00 
Procedură 

simplificată 
EUROETANS 

INDUSTRI S.R.L. 
138,574.60 09.01.2020 18.02.2020 Produse 365 online     

7 

Înlocuirea conductei de apă și 
a branșamentelor aferente str. 
Stoenari, Com. Moşoaia, jud. 
Argeş 

128,057.04 
Procedură 

simplificată 

VYS 
CONSTRUCT 
SELECT 2007 

118,049.62 16.01.2020 27.02.2020 LUCRARI 60 online     

8 
Înlocuirea conductei de apă și 
a branșamentelor, bl. 42-46 
Trivale 

154,768.38 
Procedură 

simplificată 
JET CONSTRUCT 

PIPE SRL 
144,642.58 16.01.2020 03.03.2020 LUCRARI 60 online     
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9 

Înlocuirea conductei de apă și 
a branșamentelor aferente 
zona PECO Bascov - Paisesti 
DN, jud. Argeş 

275,457.04 
Procedură 

simplificată 
JET CONSTRUCT 

PIPE SRL 
247,716.94 20.01.2020 03.03.2020 LUCRARI 90 online     

10 

Înlocuirea conductei de apa și 
a branșamentelor aferente pe 
traseul bl. B2 - Școala nr.19, 
cartier Găvana III, municipiul 
Pitesti, jud. Argeş 

274,499.85 
Procedură 

simplificată 

FLORIMAR 
FOREST ACTIV 

SRL 
230,970.83 27.01.2020 20.03.2020 LUCRARI 90 online     

11 
Achizitie,,33.6 tone clorit de 
sodiu 25%" 215,040.00 

Procedură 
simplificată 

DAFCOCHIM 
DISTRIBUTION 

184,800.00 07.02.2020 13.05.2020 Produse 365 online 
contract 
reziliat 

  

12 

Reabilitare conductă 
canalizare menajeră și 
pluvială bl. M5 Găvana, 
municipiul Pitești, jud. Argeş 

382,417.65 
Procedură 

simplificată 

CONSTRUCT 
STEEL MARKET 
S.R.L  

372,596.08 27.02.2020 07.04.2020 LUCRARI 150 online     

13 

Înlocuirea conductelor de apă 
și canalizare, pod Baraj 
Prundu, mun. Pitești 

479,365.00 
Procedură 

simplificată 
BRIFCO ENERGY 

S.R.L. 
478,096.19 27.02.2020 03.04.2020 LUCRARI 135 online     

14 

Înlocuire canalizare menajera 
bl. B16 cartier Prundu, 
municipiul Pitesti, jud. Argeş 

134,581.14 
Procedură 

simplificată 

VYS 
CONSTRUCT 
SELECT 2007 

134,027.73 28.02.2020 07.04.2020 LUCRARI 60 online     

15 

Servicii de reparații utilaje 
tehnologice aflate in dotarea 
S.C.APA CANAL 2000 S.A 

150,000.00 
Procedură 

simplificată 
TEHNOMATIC 

SYSTEMS S.R.L. 
143,800.00 28.02.2020 03.04.2020 Servicii 365 online     

16 
Autoutilitara 5 locuri 

85,000.00 
Procedură 

simplificată 
CONCRET RO 
GRUP S.R.L. 

84,950.00 05.03.2020 30.03.2020 Produse 45 online     

17 
ACHIZITIE STATII 
GRAFICE, MONITOARE SI 
LICENTE 

118,920.00 
Procedură 

simplificată 
ETA 2U S.R.L. 97,841.40 18.03.2020 14.05.2020 Produse 60 online     

18 

Autoturism 4 x 4 

73,500.00 
Procedură 

simplificată 

RENAULT 
COMMERCIAL 

ROUMANIE 
S.R.L. prin 
împuternicit 

DELTA PLUS 
TRADING S.R.L. 

73,131.55 26.03.2020 28.04.2020 Produse 75 online     
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19 

SERVICII COLECTARE, 
TRANSPORT, 
VALORIFICARE/ELIMINA
RE FINALA A 
DESEURILOR 
PERICULOASE SI 
NEPERICULOASE 
GENERATE LA NIVELUL 
S.C. APA CANAL 2000 
S.A. CONFORM 
CAIETULUI DE SARCINI 

170,000.00 
Procedură 

simplificată 
ENVIRO ECO 

BUSINESS SRL  
149,760.00 06.04.2020 26.05.2020 Servicii 365 online     

20 

Lucrări de refacere suprafețe 
afectate de execuție 
branşamente apă, racorduri și 
avarii executate la rețelele de 
apă și canalizare aflate în 
Municipiul Pitești și 
localităţile din aria de 
desfășurare 

1,476,966.00 
Procedură 

simplificată 

CONSTRUCT 
STEEL MARKET 

S.R.L 
1,476,620.00 08.04.2020 17.06.2020 lucrari 730 online     

21 

ELECTROPOMPE APA 
POTABILA, APA UZATA, 
MIXERE SI GRUPURI DE 
POMPARE 8 loturi 

1,515,250.00 

Procedură 
simplificată 

  1,406,840.45 

22.04.2020 22.07.2020 Produse 240 online 

  

Contestație 
Lot 2 

LOT1  
920,000.00 

CEFAIN 
CONSTRUCT SRL 

869,285.00 

LOT 2 
468,750.00 

MESSYSTECH 
S.R.L. 

439,004.00 

LOT 3 
40,000.00 

SONNEK 
ENGINEERING 

S.R.L.  
29,915.45 

LOT4 
23,000.00 

MESSYSTECH 
S.R.L. 

18,600.00 

LOT 5 

4,500.00 

REPARATII 
INDUSTRIALE 

GENERALE 
S.R.L. 

2,427.00 

LOT 6 33,000.00 INTERCOM S.A. 32,215.00 

LOT 7 
13,000.00 

REPARATII 
INDUSTRIALE 

GENERALE 
6,593.00 
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S.R.L. 

LOT 8 

13,000.00 

REPARATII 
INDUSTRIALE 

GENERALE 
S.R.L. 

8,801.00 

22 

Contract furnizare 
Hidrocurățitor remorcabil 
destinat decolmatării 
conductelor de canalizare cu 
diametru până la 300 mm – 2 
buc și unitate mobilă cu 
motor electric tip 
hidrocurățitor cu presiune – 3 
buc 

280,800.00 
Procedură 

simplificată 
TITAN TECHNIK 

AG SRL 
272,032.00 23.04.2020 26.05.2020 Produse 60 online     

23 

Acord cadru achiziție, cartușe 
de tonere, cerneală și unităţi 
de imagine" 

200,000.00 

Procedură 
simplificată 

  109,341.00 

05.05.2020 15.09.2020 Produse 365 online   
contestații 
lot 1 și 3 

LOT 1 
100,000.00 

VIC INSERO 
S.R.L. 

50,440.00 

LOT 2 
93,000.00 

MANOPRINTING 
SYSTEM S.R.L. 

53,349.00 

LOT 3 
7,000.00 

VIC INSERO 
S.R.L. 

5,552.00 

24 

Contract furnizare 
Echipament inspecție video 
cu tija telescopica – 1 buc 

80,000.00 
Procedură 

simplificată 
TITAN TECHNIK 

AG SRL 
78,940.00 05.05.2020 16.06.2020 Produse 30 online     

25 
Data Logger cu traductor de 
presiune integrat 

204,000.00 
Procedură 

simplificată 
ENVIROTRONIC 

S.R.L. 
203,900.00 08.05.2020 25.06.2020 Produse 75 online     

26 

Sistem de control automat si 
optimizare a proceselor 
biochimice de nitrificare si 
denitrificare, în vederea 
reducerii consumului de 
energie electrică al 
suflantelor aferente treptei 
biologice la Staţia de Epurare 
Pitesti 

560,000.00 
Procedură 

simplificată 
HACH LANGE 

S.R.L. 
550,701.78 28.05.2020 14.07.2020 Produse 30 online     
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27 

Servicii de revizii si reparații 
pentru autoturisme și 
autoutilitare sub 3,5 to aflate 
în parcul auto al SC APA 
CANAL 2000 SA 

200,000.00 

Procedură 
simplificată 

  185,160.00 

03.06.2020 22.07.2020 Servicii 365 online     
LOT 1 

90,000.00 
DAPEROM GRUP 

AUTO S.R.L.  
85,150.00 

LOT 2 
110,000.00 

DAPEROM GRUP 
AUTO S.R.L.  

100,010.00 

28 
Achiziție,,26.4 tone clorit de 
sodiu 25%" 168,960.00 

Procedură 
simplificată 

BRENNTAG 
S.R.L. 

142,560.00 12.06.2020 22.07.2020 Produse 180 online     

29 

Subtraversare canal termic - 
canalizare menajera zona str. 
Tache Ionescu - intersecție cu 
str. Câmpineanu, municipiul 
Pitești, jud. Argeş 

63,093.21 
Procedură 

simplificată 
JET CONSTRUCT 

PIPE SRL 
62,996.06 19.06.2020 29.07.2020 Lucrări 90 online     

30 

ACHIZIȚIE TEHNICĂ DE 
CALCUL - BIROTICA 
(SOFT SI HARD) 

98,200.00 

Procedură 
simplificată 

  94,190.00 

27.07.2020 07.10.2020 Produse 30 online     
LOT 1  

51,000.00 
SERVER CONFIG 

S.R.L. 
49,990.00 

LOT 2 
12,000.00 

S&H SECURITY 
SOLUTIONS 

S.R.L. 
9,900.00 

LOT 3 35,200.00 UNION CO S.R.L. 34,300.00 

31 

Conectări branşamente 
existente, la rețelele 
reabilitate, inclusiv 
dezafectare rețele vechi în 
zona Groapa, comuna 
Mărăcineni, jud. Argeş 

45,397.42 
Procedură 

simplificată 

FLORIMAR 
FOREST ACTIV S 

R L 
44,979.54 31.07.2020 23.11.2020 Lucrări 90 online     

32 

Înlocuire canalizare menajera 
bl. A1 - A3 cartier Tudor 
Vladimirescu, municipiul 
Pitesti, jud. Argeş 

314,436.57 
Procedură 

simplificată 
JET CONSTRUCT 

PIPE SRL 
289,974.28 13.08.2020 23.09.2020 Lucrări 60 online     
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33 

Extindere rețele de apă și 
canalizare menajeră, Str. 
Radu Ionescu, Mun. Pitești, 
Jud. Argeş 

288,346.03 
Procedură 

simplificată 
JET CONSTRUCT 

PIPE SRL 
264,210.04 13.08.2020 25.09.2020 Lucrări 60 online     

34 
Achiziție si montaj grătar 
mecanic la Staţia de Epurare 
Pitești 

250,000.00 
Procedură 

simplificată 
AREMA WATER 
SOLUTION S.R.L. 

239,900.00 26.08.2020 15.10.2020 Produse 90 online     

35 
Achiziție gaze naturale 3400 
Mwh 

401,000.00 
Procedură 

simplificată 
ENGIE ROMANIA 

S.A. 
367,620.25 28.08.2020 20.10.2020 Produse 365 online     

36 
Acord cadru 24 luni - 
Servicii de asigurare 1,560,000.00 

Procedură 
simplificată 

    03.09.2020   Servicii 730 online anulare contestație 

37 
Extindere canalizare 
menajeră bl. str. Florilor, 
Mărăcineni, jud. Argeş 

65,697.09 
Procedură 

simplificată 

VYS 
CONSTRUCT 
SELECT 2007 

61,766.92 08.09.2020 14.10.2020 Lucrări 60 online     

38 

Înlocuire conductă apă și a 
branșamentelor, de la 
clădirea Celly la bl. 31, 
Prundu, municipiul Pitești, 
jud. Argeş 

322,437.36 
Procedură 

simplificată 
JET CONSTRUCT 

PIPE SRL 
301,218.95 09.09.2020 27.10.2020 Lucrări 60 online     

39 
Achiziție cisternă inox 
alimentar pentru transport 
apa potabilă 

150,000.00 
Procedură 

simplificată 
TITAN TECHNIK 

AG SRL 
149,200.00 10.09.2020 19.10.2020 Produse 30 online     

40 
Achiziție ,,Polielectrolit" 

278,520.00 
Procedură 

simplificată 
FLOCHEM 

INDUSTRIES 
278,520.00 15.09.2020 18.11.2020 Produse 365 online     

41 
Echipament individual de 
protecție pentru o perioada de 
12 luni 

215,000.00 
Procedură 

simplificată 
ARTEGO 229,861.92 17.09.2020   Produse 365 online anulată   

42 
Achiziție "Autoturisme - 4 
buc." 

257,000.00 
Procedură 

simplificată 

RENAULT 
COMMERCIAL 

ROUMANIE 
S.R.L. prin 
împuternicit 

DELTA PLUS 
TRADING S.R.L. 

207,385.48 09.10.2020 11.11.2020 Produse 60 online     

43 
Agregate minerale: balast si 
nisip 153,500.00 

Procedură 
simplificată 

ANDREMAR 
INSTAL 

CONSTRUCT SRL 
153,500.00 09.10.2020 04.11.2020 Produse 365 online     
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44 

 
 
Achiziție tehnică de calcul -
birotică (soft și hard) 

8,000.00 
Procedură 

simplificată 
    09.10.2020   Produse 30 online 

anulată  
prin 

nedepu-
nere 

oferte 

  

45 
Echipament individual de 
protecție pentru o perioada de 
12 luni 

215,000.00 
Procedură 

simplificată 

PYF 
PRODUCTION 

S.R.L. 
202,896.00 14.10.2020 17.11.2020 Produse 365 online     

46 
Canalizare menajera bl. CPL 
str. C.D. Gherea, municipiul 
Pitești, jud. Argeş 

144,075.42 
Procedură 

simplificată 

VYS 
CONSTRUCT 
SELECT 2007 

129,663.36 16.10.2020 03.12.2020 Lucrări 30 online     

47 

Înlocuirea conductei de apă și 
a branșamentelor aferente bl. 
D15-D16-D17, Piața Traian, 
Cartier Exercițiu, mun. 
Pitești 

173,143.61 
Procedură 

simplificată 
JET CONSTRUCT 

PIPE SRL 
171,792.09 20.10.2020 08.12.2020 Lucrări 60 online     

48 

Înlocuirea conductei de apă, 
OL, Dn 150 mm și a 
branșamentelor aferente, bl. 
P3 - PT 206, str. Eremia 
Grigorescu, mun. Pitești 

134,511.34 
Procedură 

simplificată 
JET CONSTRUCT 

PIPE SRL 
120,938.56 20.10.2020 11.12.2020 Lucrări 30 online     

49 

Achiziție și montaj instalați 
de tratare apă (deferizare, 
demanganizare si eliberare 
amoniu) - 4 buc 

1,200,000.00 
Procedură 

simplificată 
AREMA WATER 
SOLUTION S.R.L. 

1,104,000.00 28.10.2020 04.01.2021 Produse 120 online     

50 
Achiziție tehnică de calcul -
birotică (soft și hard)- 
imprimante 

8,000.00 
Procedură 

simplificată 
MINITECHNICUS 

S.R.L 
7,900.00 29.10.2020   Produse 30 online     

51 

Laptop cu licență pentru 
pachetele software Microsoft 
Windows 10 PRO și 
Microsoft Office - 5 buc. 

31,000.00 
Procedură 

simplificată 
    13.11.2020   Produse 30 online   contestație 

52 
Acord cadru 24 luni - 
Servicii de asigurare 1,560,000.00 

Procedură 
simplificată 

    23.11.2020   Servicii 730 online   contestație 

53 
Acord cadru 36 luni - 
Furnizare Clorura Ferica 871,704.00 

Procedură 
simplificată 

CHIMCOMPLEX 
S.A. BORZESTI 

958,860.00 07.12.2020   Produse 1095 online anulată   

54 
Acord cadru 24 luni - 
Furnizare Clorit de sodiu 
25% 

388,800.00 
Procedură 

simplificată 
BRENNTAG 

S.R.L. 
363,600.00 11.12.2020   Produse 730 online 

în 
desfă-
șurare 
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55 

Servicii de pază, 
monitorizare si intervenție la 
obiectivele deținute de catre 
SC APA CANAL 2000 S.A. 

1,720,000.00 
Procedură 

simplificată 
    18.12.2020   Servicii 365 online 

în 
desfășu-

rare 
  

 

 

TOTAL PROCEDURI 55 

FURNIZARE 32 

SERVICII 6 

LUCRĂRI 17 

CONTESTAȚII CNSC 5 

DURATA MEDIE PROCEDURĂ FURNIZARE 40 zile 

DURATA MEDIE PROCEDURĂ SERVICII 40 zile 

DURATA MEDIE PROCEDURĂ LUCRĂRI 50 zile 

Online 55  proceduri 

Offline cu faza finală de licitație electronică 0 proceduri 

Offline       0 proceduri 
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V. Informaţii despre litigiile în care a fost implicată S.C. APĂ CANAL 

2000 S.A. Piteşti în anul 2020 

În anul 2020 S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti a fost implicată în 244  

litigii, din care 40 litigii au fost soluționate definitiv, 152 litigii au fost de natură civilă, 

4 litigii de muncă şi 48 litigii se află în procedura insolvenței. 

 

VI.Organigrama 

Structura organizatorică a Operatorului Regional, este liniară, alcătuită din 

entități organizatorice operaționale şi funcționale, având la bază respectarea principiului 

unității de decizie şi acţiune. Aceasta este elaborată pe baza actelor normative generale 

şi speciale în vigoare (Legea societăților 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. APĂ- 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 componență 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 

dispozițiilor legale în vigoare cu un număr de 670 posturi, este disponibilă pe site-ul 

societăţii www.apacanal2000.ro, la secțiunea „structură şi organizare”. 
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VII. Informații despre managementul resurselor umane 

Fluctuația de personal 

În anul 2020, S.C. APA CANAL 2000 S.A. Pitești a efectuat 38 de angajări.  

Au fost încetate 39 contracte individuale de muncă, dintre care 19 încetări 

pentru pensionare. 

Numărul de concursuri organizate                                                                                

În anul 2020 au fost organizate concursuri pentru ocuparea a 38 posturi 

vacante în cadrul societăţii, respectiv în cadrul următoarelor compartimente: Secţia 

Uzina de Apa Budeasa (un post de operator la tratarea apelor tehnologice, două posturi 

de electrician); Secţia Staţia de Epurare Piteşti (un post de lăcătuș mecanic); Secţia 

Operare Apă Zona Metropolitană (un post de maistru, un post de mecanic, trei posturi 

de instalator); Secţia Operare Canalizare Zona Metropolitana (trei posturi de drenor); 

Secţia Operare Costeşti (un post de operator circuite rețea apă); Secţia Operare 

Localități Limitrofe (trei posturi de instalator); Secţia Mentenanţă (două posturi de 

sudor); Serviciul Dispecerat (un post de inginer, un post de lăcătuș mecanic); Serviciul 

Citire Facturare (un post de șef serviciu, un post de cititor încasator); Serviciul Control 

(două posturi de inspector); Serviciul Unitate Implementare Proiecte (cinci posturi de 

inginer); Serviciul GIS (un post de inginer); Serviciul Achiziții Aprovizionare (un post 

de consilier juridic); Serviciul Transport (un post de mecanic utilaj); Serviciul 

Laboratoare (patru posturi de chimist și un post de biolog); Serviciul IT (un post de șef 

serviciu). 

Venitul mediu pe salariat în anul 2020 

Câștigul mediu lunar pe salariat încadrat cu contract de muncă (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială a fost de 4.677 lei. 

VIII. Raportul de activitate privind Legea nr. 52/2003 va fi întocmit şi 

publicat pe site-ul societăţii www.apacanal2000.ro. 

                IX.Concluzii 

Pentru anul 2021 Operatorul Regional îşi propune următoarele obiective 

prioritare:  
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1. Prestarea unor servicii de alimentare cu apă şi canalizare de calitate, 

în aria administrativ – teritorială a localităților în care operează (în conformitate 

cu prevederile Contractului de Delegare şi legislaţiei specifice în vigoare), în 

condiţii de eficienţă şi eficacitate maximă, asigurând prevenirea poluării şi a 

rănirilor şi îmbolnăvirilor profesionale. 

2. Implementarea proiectelor cu finanţare externă în conformitate cu 

prevederile Memorandumurilor/Contractelor de Finanţare/Împrumut, legislaţiei 

naționale în vigoare şi cu alte instrucțiuni emise de Autoritățile de 

Management/Comisia Europeană. 

Principalele acţiuni previzionate în acest domeniu sunt: 

• Semnarea Contractului de finanţare pentru ”Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 – 

2020”. 

• Desfășurarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de Asistență 

Tehnică și Supervizare și a unui contract de lucrări în Mun. Pitești. 

• Demararea procedurilor de licitație pe Proiectul derulat cu BERD (Call-

center, SCADA, GIS și aplicație informatică). 

3. Întocmirea şi implementarea planului de investiţii inclus în BVC 

ținând cont de necesitățile investiționale ale unităţilor administrativ teritoriale ale 

căror servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare sunt gestionate de către 

S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti, cu respectarea condiţionalităţilor impuse de 

BERD prin Contractul de Co-finanțare a Proiectului, Faza 1. 

4. Implementarea planului anual de achiziții ţinând cont de sursele de 

finanţare şi de condiţionalităţile impuse de BERD. 

5. Îmbunătățirea modului de gestionare a activităţilor societăţii prin: 

• Controlul strict al cheltuielilor în vederea reducerii acestora; 

• Maximizarea veniturilor; 

• Asigurarea lichidităților necesare desfășurării activităţilor operative, 

finanțării investițiilor şi rambursării împrumuturilor contractate; 
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• Formularea de propuneri de modificare a cadrului legislativ şi a practicilor 

la nivelul administrației publice. 

 

6. Elaborarea Raportului Operatorului Regional S.C. APA CANAL 2000 

S.A. Piteşti pentru anul 2020: 

În conformitate cu prevederile Art.16 (3) b) din Contractul de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.1/26.03.2010, 

încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeş (ADIA) şi Operatorul 

Regional S.C. APA CANAL 2000 S.A. Piteşti, acesta va elabora şi transmite către 

ADIA, în termen de o lună de la aprobarea situațiilor financiare de către Adunarea 

Generală a Acţionarilor Operatorului, la încheierea anului financiar 2020, Raportul 

anual, care va avea în componență următoarele:  

• Programul activităţilor planificate pentru anul 2021;  

• Raportul de gestiune pentru anul 2020;  

• Raportul tehnic pe anul 2020; 

• Raportul de performanţă privind gestiunea utilizatorilor pe anul 2020;  

• Indicatorii de performanță ai serviciului pentru anul 2020;  

• Raportul asupra bunurilor de retur la 31 decembrie 2020 pentru fiecare 

localitate deservită în parte. 
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Anexa nr.10 

 

SC PUBLITRANS 2000 SA  

 

PROFIL ORGANIZAȚIONAL 

 

- cuvânt înainte din partea conducătorului instituţiei: 

„Mă 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. 

Responsabilități: 

- 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): 

Pitești, str. Depozitelor nr. 2L, jud Argeş 

0248.213.573 

office@publitrans2000.ro 

 

POLITICI PUBLICE 

Planul de management al S.C. Publitrans 2000 S.A. a fost aprobat de 

Consiliul de Administraţie. 

→obiectivul general a constat în creşterea calităţii serviciului de transport 

public local de persoane; 

→obiectivele specifice au vizat: 
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• crearea unei culturi de organizaţie, centrată pe menţinerea securităţii şi 

sănătăţii angajaţilor, precum şi pe evitarea/diminuarea poluării 

mediului de muncă şi înconjurător; 

• dezvoltarea organizaţională în concordanţă cu obiectivele financiare/ 

sociale asumate; 

• executarea diagramei de transport; 

• executarea operaţiunilor de revizii şi reparaţii la mijloacele de transport; 

• modernizarea parcului auto; 

• elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli; 

• întocmirea situaţiilor financiare semestriale şi anuale; 

• încadrarea în prevederile bugetului aprobat; 

• urmărirea realizării indicatorilor de performanţă.  

Priorităţi pentru perioada de raportare: 

În anul 2020, conducerea societăţii a depus toate eforturile în vederea 

respectării programului de circulaţie şi realizării indicatorilor de performanţă ai 

serviciului, astfel încât societatea să nu fie penalizată conform prevederilor contractuale. 

În perioada de raportare s-a realizat un nr. de 4.335.057 km efectivi, faţă de 4.502.507 

km planificaţi, încadrându-se în marja de abatere de ±10% pe km totali aşa cum este 

prevăzută în contract. Indicatorii de performanţă ai serviciului au fost respectaţi de 

operator şi monitorizaţi de autoritatea contractantă, nefiind cazul de aplicare de 

sancţiuni prin penalităţi. 

De asemenea o prioritate a conducerii în perioada de raportare a fost 

întreţinerea parcului auto prin efectuarea lucrărilor de revizii planificate şi revizii 

sezoniere conform normativelor şi cărţilor tehnice, asigurând cerinţele legate de 

siguranţa în trafic şi protecţia mediului. 

Modul de realizare a indicatorilor de performanţă: 

                Obiectivele de performanţă pentru anul 2020 au fost: 

-realizarea anuală de profit brut: realizat 109,32%; 

          -realizarea planului de investiţii din surse proprii: realizat 85,71%; 

-reducerea obligaţiilor restante: realizat 100%; 
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-reducerea creanţelor restante: realizat 100%;  

-asigurarea cu cash flow a activităţii curente: realizat 91,27%; 

-reducerea cheltuielilor la 100 lei venituri: realizat 100,51%; 

          -coeficientul de utilizare a parcului auto: realizat 108,57%. 

În anul 2020 activitatea de transport public local a avut ca surse de finanţare, 

veniturile provenite din vânzarea titlurilor de călătorie, precum şi subvenţia de la 

bugetul local, atât pentru acoperirea costurilor de exploatare cât şi pentru 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 în anul 2020 pentru aceste facilităţi au fost suportate din 

bugetul local şi sunt de 7.871 mii lei inclusiv T.V.A., astfel autoritatea publică locală 

continuând în fiecare an politica socială privind ajutorarea persoanelor cu venituri mici 

sau fără venituri. 

În anul 2020 societatea a realizat conform bugetului  de venituri şi cheltuieli:  

• venituri realizate = 93,28 % 

• cheltuieli realizate = 92,76 % 

Priorităţi pentru perioada următoare: 

Având în vedere că noul contract de delegare a gestiunii serviciului a intrat în 

vigoare începând cu data de 01.09.2017, fiind un contract de o mare importanţă, 

prioritatea principală este îndeplinirea întocmai a clauzelor contractuale, realizarea 

programului de circulaţie fără a avea penalităţi contractuale, precum şi îndeplinirii 

indicatorilor specifici ai serviciului public prevăzuţi în contract.  

De asemenea o prioritate importantă în perioada următoare este : 

• implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene pentru 

modernizarea transportului public de persoane ce vizează: 

1) modernizarea unui număr de 99 de staţii de transport public; 

2) introducerea unui sistem integrat de e-ticketing; 
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3) modernizarea parcului auto al societăţii prin achiziţia unui număr de 20 de 

autobuze hibrid şi 40 de autobuze electrice, asigurându-se astfel înnoirea flotei cu 

mijloace de transport adaptate cerinţelor europene (cu sisteme de climatizare moderne 

precum şi dotate cu dispozitive specifice persoanelor cu dizabilităţi); 

• extinderea ariei de operare prin înfiinţarea de noi trasee de transport 

respectiv: Trivale – Depozitelor; Războieni – Exerciţiu – Craiovei – Depozitelor; 

Războieni – Gară Sud – B-dul I.C. Brătianu – Calea Bucureşti – Depozitelor.   

Municipiul Piteşti în calitate de beneficiar, implementează aceste proiecte de 

modernizare a infrastructurii serviciului de transport public local de călători şi creşterea 

atractivităţii transportului nemotorizat, cofinanţat în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014 – 2020.  

Proiectul se desfășoară în perioada 30.04.2020 – 30.04.2023 și are ca obiectiv 

reducerea emisiilor de carbon în municipiul Pitești creșterea calității mediului urban.  

 

TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ  

 

Bugetul S.C. Publitrans 2000 S.A. şi programul de investiţii şi sursele de 

finanţare 

Bugetul S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2020 a fost aprobat prin H.C.L. 

nr.73/20.02.2020 şi Hotărârea AGA nr.1/26.02.2020 în concordanţă cu prevederile OG 

26/2013 privind întărirea disciplinei economico-financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori 

majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară şi este prezentat în 

Anexa la prezentul raport. 

Sursele de finanţare a activităţii de transport local de călători sunt veniturile 

obţinute din vânzarea titlurilor de călătorie şi în completare, prin subvenţii alocate de la 

bugetul local. 

În anul 2020, sinteza bugetului de venituri şi cheltuieli se prezintă astfel: 
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 mii lei 

 

 

Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţiile sectoriale şi 

concesiunile de lucrări şi servicii 

 

 

LISTA  CONTRACTELOR ÎNCHEIATE ÎN ANUL 2020 

 

Nr. 
crt 

Obiectul 
contractului/ 

acordului-cadru 

Valoare 
contract/ 

acord-cadru, 
lei fără TVA 

Procedura/ 
modalitatea de atribuire 

Operator economic 

1. 
Contract servicii  
emitere tichete de masă 

10 
lei/comandă 

Achiziţie directǎ 
Sodexo Pass România 

S.R.L.Bucuresti 

2. 

Contract subsecvent 
furnizare piese 
Lot nr. 8, 11, 12 

32.000 

Atribuire contract subsecvent în 
baza acordului-cadru, încheiat ca 

urmare a desfǎşurǎrii procedurii de 
Licitaţie deschisǎ prin mijloace 

electronice, în anul 2016 

S.C. Coprot S.R.L. 
Oradea 

3. 

Contract subsecvent 
furnizare piese 
Lot nr.2, 7 

3.000 

Atribuire contract subsecvent în 
baza acordului-cadru, încheiat ca 

urmare a desfǎşurǎrii procedurii de 
Licitaţie deschisă prin mijloace 

electronice, în anul 2018 

S.C. Calvet Prod S.R.L. 
Ploieşti 

4. 
Contract software 
Lex Navigator 

953,44 Achiziţie directǎ 
S.C. Ultratech Group 
S.R.L. Piatra Neamţ 

Nr.  Indicatori Prevederi  Realizări  % 
I. 

 

venituri totale, din care: 45365 42315 93,25 
- venituri din servicii prestate 16419 11620 70,77 
- venituri din subvenţii 28705 30429 106,01 
- alte venituri 241 266 110,37 

II. 

 

cheltuieli totale, din care: 43964 40783 92,76 
- cheltuieli cu bunuri şi 11666 9199 78,85 
- cheltuieli cu impozite, taxe şi 95 88 92,86 
- cheltuieli cu personalul 22053 21443 97,24 
- alte cheltuieli de exploatare 9912 9844 99,31 

III. Cheltuieli financiare 238 209 87,44 
IV. 

 

Rezultatul brut 1401 1532 109,35 
Impozit pe profit 230 215 93,48 
Profit net 1171 1317 112,47 
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5. 

Contract vânzare-
cumpărare deşeuri 
industriale reciclabile 
feroase şi neferoase 

diverse tarife Achiziţie directǎ 
S.C. Remat Argeş S.R.L. 

Piteşti 

6. 

Contract vânzare-
cumpărare deşeuri 
hârtii, cartoane şi folie 

diverse tarife Achiziţie directǎ 
S.C. Remat Argeş S.R.L. 

Piteşti 

7. 

Contract servicii de 
vidanjare: toalete 
ecologice, decantor 
staţie spălare, separator 
ulei şi servicii de 
spălare, curăţare, 
decolmatare 

39.978,20 Achiziţie directǎ 
S.C. Andremar Instal 

Construct S.R.L. Piteşti 

8. 
Contract prestări  
servicii pază 

354.982,50 Norme proprii Anexa 2 
S.C. M.S. Security 
Servrapid S.R.L. 

Moşoaia 

9. 

Contract subsecvent 
furnizare piese, Lot 
nr.8 

70.000 Atribuire contracte subsecvente în 
baza acordului-cadru, încheiat ca 

urmare a desfǎşurǎrii procedurii de 
Licitaţie deschisǎ prin mijloace 

electronice, în anul 2017 

S.C. Repdrum S.R.L. 
Oradea 

10. 

Contract subsecvent 
furnizare piese, Lot 
nr.7 

15.000 
S.C. Coprot S.R.L. 

Oradea 

11. 

Contract subsecvent 
furnizare piese 
Lot nr.6 

10.000 

Atribuire contract subsecvent în 
baza acordului-cadru, încheiat ca 

urmare a desfǎşurǎrii procedurii de 
Licitaţie deschisǎ prin mijloace 

electronice, în anul 2017 

S.C. Calvet Prod S.R.L. 
Ploieşti 

12. 

Contract subsecvent 
furnizare piese, 
Lot nr.2, 7 

10.000 
Atribuire contracte subsecvente în 
baza acordului-cadru, încheiat ca 

urmare a desfǎşurǎrii procedurii de 
Licitaţie deschisă prin mijloace 

electronice, în anul 2018 

S.C. Calvet Prod  S.R.L. 
Ploieşti 

13. 

Contract subsecvent 
furnizare piese, Lot 
nr.10 

40.000 
S.C. Repdrum S.R.L. 

Oradea 

14. 

Contract subsecvent 
furnizare piese 
Lot nr.1,5,9 

153.000 

Atribuire contract subsecvent în 
baza acordului-cadru, încheiat ca 

urmare a desfǎşurǎrii procedurii de 
Licitaţie deschisǎ prin mijloace 

electronice, în anul 2017 

S.C. Calvet Prod S.R.L. 
Ploieşti 

15. 

Contract prestări 
servicii medicale, 
medicină de 
întreprindere 

9.600 Norme proprii Anexa 2 

Cabinet medical  
individual de medicină  
generală Dr. Niţescu 

Carmina, Piteşti 

16. 

Contract subsecvent 
furnizare piese 
Lot nr.8, 11, 12 

100.000 

Atribuire contract subsecvent în 
baza acordului-cadru, încheiat ca 

urmare a desfǎşurǎrii procedurii de 
Licitaţie deschisǎ prin mijloace 

electronice, în anul 2016 

S.C. Coprot S.R.L. 
Oradea 

17. 

Contract subsecvent 
furnizare piese 
Lot nr.4, 8 

20.000 

Atribuire contract subsecvent în 
baza acordului-cadru, încheiat ca 

urmare a desfǎşurǎrii procedurii de 
Licitaţie deschisă prin mijloace 

S.C. Coprot S.R.L. 
Oradea 
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electronice, în anul 2018 

18. 
Contract furnizare 
rechizite şi imprimate 

13.296,93 Achiziţie directǎ 
S.C. Imfortech Plus 

S.R.L. Piteşti 

19. 

Contract închiriere 
echipament spălare 
piese 

4.080 Achiziţie directǎ 
NCH România Produse 

de Întreţinere S.R.L. 
Bucureşti 

20. 

Contract servicii 
cursuri de 
perfecţionare şoferi 

4.375 Achiziţie directǎ 

Fundatia Academia de 
Transport Intern şi 

International-ARTRI 
Bucureşti 

21. 
Contract furnizare 
lichid spălare parbriz  

4.335 Achiziţie directǎ 
S.C. New Design 

Composite S.R.L. Piteşti 

22. 
Contract servicii de 
vulcanizare 

7500 Achiziţie directǎ 
S.C. Delta Plus Trading 

S.R.L. Piteşti 

23. 

Contract furnizare 
bilete, abonamente, 
procese verbale de 
contraventie, bobină de 
hârtie cromotermică 

118.470,70 Achiziţie directǎ 
S.C. Gutenberg S.R.L. 

Arad 

24. 

Contract servicii de 
recoltare, analizare 
probe şi emitere 
rapoarte de încercare/ 
buletine de analiză 

3.620 Achiziţie directǎ 
S.C. ALS Life Sciences 
România S.R.L. Ploieşti 

25. 

Contract furnizare 
antigel cu durabilitate 
prelungită, Fleetguard 
ES Compleat, -37o C 

9.048 Achiziţie directǎ 
S.C. Cummins România 

S.R.L. Dragomireşti 
Deal, Ilfov 

26. 
Contract servicii de 
verificări PRAM 

2.280 Achiziţie directǎ 
S.C. SELCO S.R.L. 

Piteşti 

27. 

Contract subsecvent 
furnizare piese, Lot 
nr.8 

37.822,44 

Atribuire contract subsecvent în 
baza acordului-cadru, încheiat ca 

urmare a desfǎşurǎrii procedurii de 
Licitaţie deschisǎ prin mijloace 

electronice, în anul 2019 

S.C. Adetrans S.R.L. 
Sighetu Marmaţiei 

28. 

Contract 
utilizare/exploatare a 
resurselor de apă de 
suprafaţă şi/sau 
subterane 

Cf. tarif Achiziţie directǎ 
Apele Române-

AdministraţiaBazinalăde 
ApăArgeş 

29. 

Contract servicii 
revizie şi reparare cric 
de canal, întreţinereşi 
service electropalan 

2.904 Achiziţie directǎ 
S.C. Repod Serv 2001 

S.R.L. Piteşti 

30. 
Contract servicii 
închiriere spaţiu 

218,10 euro/ 
lunar 

Achiziţie directǎ 
S.C.Apă Canal 2000S.A. 

Piteşti 

31. 
Contract furnizare 
Ad-Blue 

71.200 Achiziţie directǎ 
S.C. New Design 

Composite S.R.L. Piteşti 
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32. 
Contract subsecvent 
furnizare motorină 

7.329.431 

Atribuire contract subsecvent în 
baza acordului-cadru, încheiat ca 

urmare a desfǎşurǎrii procedurii de 
Licitaţiedeschisǎ prin mijloace 

electronice, în anul 2019 

S.C. OMV Petrom 
Marketing S.R.L. 

Bucureşti 

33. 

Contract subsecvent 
furnizare piese 
Lot nr.14 

52.064,80 

Atribuire contract subsecvent în 
baza acordului-cadru, încheiat ca 

urmare a desfǎşurǎrii procedurii de 
Licitaţiedeschisǎ prin mijloace 

electronice, în anul 2016 

S.C. Adetrans S.R.L. 
Sighetu Marmaṭiei 

34. 
Contract furnizare 
lubrifianţi 

49.553,90 Achiziţie directǎ 
S.C. Elgeka -

FerfelisRomânia 
S.A.Bucureşti 

35. 

Contract de furnizare 
bonuri valorice 
carburanţi auto 

41.806,80 Achiziţie directǎ 
OMV Petrom Marketing 

S.R.L. Bucureşti 

36. 
Contract furnizare 
lubrifianţi 

18.421,68 Achiziţie directǎ 
S.C. Valtec Premium 

Lubricants S.R.L. 
Bucureşti 

37. 

Contract de asistenţă 
tehnică pentru case de 
marcat 

30 lei/lunar Achiziţie directǎ 
S.C. Deck Birotica 

Group S.R.L. Piteşti 

38. 

Contract de formare 
profesională pentru 
inspector SSM 

1.650 Achiziţie directǎ 

Asociaţia Centrul 
Educaţional de Formare 

Continuă ATP-2013 
 

39. 

Contract de 
furnizare/prestare a 
serviciului de 
alimentare cu apăşi de 
canalizare 

diverse tarife Achiziţie directǎ 
Apa Canal 2000 S.A. 

Pitesti 

40. 

Contract prestări 
servicii de comunicaţii 
electronice 

diverse tarife Achiziţie directǎ 
S.C. Vodafone România 

S.A. Bucureşti 

41. 

Contract de formare 
profesională pentru 
inspector/referent 
resurse umane 

550 Achiziţiedirectǎ 
Asociaţia Centrul 

Educaţional de Formare 
Continuă ATP-2013 

42. 

Contract prestări 
serviciivânzare  
bilete de călătorie 

5% din 
valoarea 
biletelor,  
2.857lei  

estimat anual  

Achiziţiedirectǎ 
S.C. Afgand Concept 
S.R.L.TigveniArgeş 

43. 

Contract prestări 
servicii-colectare 
anvelope uzate 

gratuit Achiziţie directǎ 
S.C. Eco TyreCollect 
Exim S.R.L. Pitesti 

44. 
Acord-cadru servicii de 
asigurare 

1.953.515,88 
Licitatie deschisă prin mijloace 

electronice, în anul 2020 

S.C.Asigurarea 
Românească-

AsiromVienna Insurance 
Group S.A. Bucureşti 
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45. 
Contract subsecvent  
servicii de asigurare 

488.378,97 

Atribuire contract subsecvent în 
baza acordului-cadru, încheiat ca 

urmare a desfaşurǎrii procedurii de 
Licitatie deschisă prin mijloace 

electronice, în anul 2020 

S.C.Asigurarea 
Românească-

AsiromVienna Insurance 
Group S.A.Bucureşti 

46. 
Acord-cadru servicii de 
asigurare 

2.477.638,88 
Licitatie deschisă prin mijloace 

electronice, în anul 2020 

S.C. Fast Brokers- 
Broker de Asigurare 
Reasigurare S.R.L. 

Bucureşti 

47. 

Contract subsecvent 
furnizare piese 
Lot nr.8,11,12 

100.000 

Atribuire contract subsecvent în 
baza acordului-cadru, încheiat ca 

urmare a desfǎşurǎrii procedurii de 
Licitaţie deschisǎ prin mijloace 

electronice, în anul 2016 

S.C. Coprot S.R.L. 
Oradea 

48. 

Contract servicii de 
recrutare şiselecţie 
directori,conform OUG 
nr.109/2011 

15.000 Achiziţie directǎ 
S.C. Barnett McCall 

Recruitment 
S.R.L.Bucureşti 

49. 

Contract subsecvent 
furnizare piese 
Lot nr.1,2,3 

10.000 Atribuire contracte subsecvente în 
baza acordului-cadru, încheiat ca 

urmare a desfǎşurǎrii procedurii de 
Licitaţie deschisǎ prin mijloace 

electronice, în anul 2017 

S.C. Coprot S.R.L. 
Oradea 

50. 

Contract subsecvent 
furnizare piese 
Lot nr.9 

100.000 
S.C. Calvet Prod S.R.L. 

Ploieşti 

51. 
Contract asistenţă 
juridică 

30.000 Achiziţiedirectǎ 
Cabinet de avocatură 

Mariana Dobra 

52. 

Contract subsecvent 
furnizare piese 
Lot nr.2, 7 

10.060 
Atribuire contract subsecvent în 
baza acordului-cadru, încheiat ca 

urmare a desfǎşurǎrii procedurii de 
Licitaţie deschisǎ prin mijloace 

electronice, în anul 2017 

S.C. Calvet Prod S.R.L. 
Ploieşti 

53. 

Contract subsecvent 
furnizare piese, Lot 
nr.4 

6.500 
S.C. Coprot S.R.L. 

Oradea 

54. 

Contract subsecvent 
furnizare piese, Lot 
nr.10 

20.000 
S.C. Repdrum S.R.L. 

Oradea 

55. 

Contract vânzare-
cumpărare deşeuri 
hârtii -cartoane şi folie 

tarife diferite Achiziţie directǎ 
S.C. RematArgeş S.R.L. 

Piteşti 

56. 

Contract servicii de 
mentenanţă şi asistenţă 
tehnică pentru sistemul 
informatic Emsys 

34.020 Achiziţie directǎ 
S.C. Prodinf Software 

S.R.L.Piteşti 

57. 

Contract servicii 
elaborare 
Documentaţie de 
avizare a lucrărilor şi a 
Proiectului tehnic de 
execuţie a lucrărilor de 
investitii şi Asistenţă  
Tehnică în perioada de 
execuţie a lucrărilor  
pentru Proiectul 

92.282 Achiziţie directǎ 
S.C. Total Business 

Land S.R.L. Alba Iulia 
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Modernizare Hală de 
întreţinere şi reparaţii 
auto la sediul S.C. 
Publitrans 2000 S.A. 

58. 

Contract prestări 
servicii mentenanţă 
soft bilete, abonamente 
şi km realizaţi 

7.200 Achiziţie directǎ 
PFA Manea Gabriel 

Piteşti 

59. 

Contract furnizare 
servicii de comunicaţii 
electronice 

diverse tarife Achiziţie directǎ 
S.C. RDS-RCS S.A. 

Bucureşti 

60. 
Contract furnizare 
publicaţii presă locală 

2.315 Achiziţie directǎ 
S.C. Dalumsi Moraru 

S.R.L. Piteşti 
 

 

 NUMĂRUL DE PROCESE DE ACHIZIŢII PE CATEGORII,  

PENTRU ANUL 2020 

1 → Licitaţie deschisǎ prin mijloace electronice pentru servicii de asigurare; 

2 → Acorduri-cadru încheiate în anul 2020, ca urmare a finalizării Licitaţiei 

deschise prin mijloace electronice pentru servicii de asigurare; 

20→ Atribuire contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru, încheiate ca 

urmare a desfǎşurǎrii procedurilor de Licitaţie deschisǎ prin mijloace electronice, din 

perioada:2016–2020 pentru furnizare piese de schimb şi accesorii, furnizare motorină şi 

servicii de asigurare; 

26→Achiziţii Norme proprii Anexa 2 din Legea nr.99/2016 privind achiziţiile 

sectoriale cu modificările şi completările ulterioare, din care 2 finalizate prin încheierea 

de contracte; 

3 → Achiziţii realizate prin publicarea în SEAP a unui Anunţ de publicitate; 

118→ Achiziţii directe online, din care 14 achiziţii finalizate prin încheierea 

de contracte; 

934→ Achiziţii directe offline, din care 24achiziţii finalizate prin încheierea 

de contracte; 

585→ Notificări de atribuire la cumpărarea directă, cumulate trimestrial, 

publicate în anul 2020. 

 



 373
 

CÂTE ACHIZIŢII S-AU REALIZAT PRIN SISTEMUL ELECTRONIC DIN 

TOTALUL ACHIZIŢIILOR DESFĂŞURATE PE PARCURSUL 

EXERCIŢIULUI ANULUI 2020: 

1 →Licitaţie deschisǎ prin mijloace electronice pentru servicii de asigurare; 

1→Norme proprii Anexa 2 din Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

cu modificările şi completările ulterioare; 

118→ Achiziţii directe online, în valoare de 1.518.396,05 lei fǎrǎ TVA. 

DURATA MEDIE A UNUI PROCES DE ACHIZIŢIE SECTORIALĂ PE 

CATEGORII DE ACHIZIŢII: 

3 luni → Licitaţie deschisǎ prin mijloace electronice; 

12 zile → Încheiere acorduri-cadru, ca urmare a desfǎşurǎrii procedurii de 

Licitaţie deschisǎ prin mijloace electronice din anul 2020; 

3 zile → Atribuire contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru, încheiate 

ca urmare a desfǎşurǎrii procedurii de Licitaţie deschisǎ prin mijloace electronice din 

perioada: 2016 - 2020; 

1 lunǎ → Achiziţii Norme proprii Anexa 2 din Legea nr.99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

1 lună → Achiziţii realizate prin publicarea în SEAP, a unui Anunţ de 

publicitate; 

2 zile → Achiziţii directe online 

2 zile → Achiziţii directe offline 

1 lună/trimestru → Notificări de atribuire la cumpărarea directă, cumulate 

trimestrial. 

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: Nu a fost cazul 

NUMǍR DE CONTESTAŢII FORMULATE LA CONSILIUL NAŢIONAL DE 

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR:  Nu a fost cazul 
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CÂTE PROCEDURI AU FOST ANULATE SAU SUNT ÎN PROCEDURA DE 

ANULARE: Nu a fost cazul 

Informații despre litigii în care este implicată instituţia (în general, nu doar cele legate 

de achiziţii publice) 

LISTA LITIGIILOR ÎN CARE S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. ARE CALITATEA 

DE RECLAMANTĂ, PÂRÂTĂ SAU INTERVENIENTĂ 

JUDECĂTORIA PITEȘTI 

1. Dosar nr. 4103/280/2019 

- Secţia: civilă; 

- Materia: litigii cu profesionişti; 

- Obiect: pretenţii, pentru suma de 29.309,73 lei, 

- Stadiul procesual: fond, delegată competenţa la Judecătoria Sector 2 

Bucureşti 

- Părţi în proces:- S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de reclamantă; 

                             - S.C. I.A.C. Management S.R.L., în calitate de pârâtă. 

2. Dosar nr. 11363/280/2019 

- Secţia civilă 

- Obiect: plângere împotriva încheierii de carte funciară 

- Părţi: S.C. Publitrans 2000 S.A., reclamant S.C. Cris Andrea CTP, pârât 

- Stadiul procesual: apel 

3. Dosarul nr. 20259/280/2019 

- Secţia civilă; 

- Obiectul dosarului: pretenţii delictuale; 

- Părţi în proces: - Alexandru George Marius, în calitate de reclamant; 

                            - S.C. Publitrans 2000 S.A. şi Stănescu Andrei, în calitate de 

pârâţi; 

                            - S.C. Asigurarea Asirom Viena Insurance Group, în calitate 

de chemat în garanţie. 

- Stadiu procesual: fond.  
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CURTEA DE APEL PITEŞTI 

1. Dosar nr. 2495/109/2018 

- Secţia: civilă; 

- Materia: litigii cu profesionişti; 

- Obiectul dosarului: pretenţii, obligarea S.C. Publitrans 2000 S.A. la plata 

sumei de 537.027,84 lei, reprezentând lipsa de folosinţă a 20 automate de vânzare a 

biletelor, pe perioada 13.04.2015-13.04.2018, precum şi a sumei de 141.917,44 lei pe 

lună/20 automate, de la data de13.04.2018 până la plata efectivă; 

- Stadiul procesului: finalizat definitiv, respinge acţiunea reclamantului; 

 - Părţi în proces: - Vulcan Horia Tudor, în calitate de reclamant; 

 - S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de pârâtă. 

 

TRIBUNALUL ARGEŞ 

1. Dosar nr. 2697/109/2018 

- Secţia: civilă; 

- Materia: litigii cu profesionişti; 

- Obiectul dosarului: pretenţii, obligarea S.C. Publitrans 2000 S.A. la plata 

sumei de 294.595,39 lei, reprezentând cheltuieli de funcţionare a asocierii în 

participaţiune efectuate de S.C. GIREXIM UNIVERSAL  S.A. în perioada octombrie 

2014-august 2015, precum şi a sumei de 1.505.555,10 lei reprezentând cota de profit 

realizat de asocierea în participaţiune în perioada octombrie 2014-august 2015; 

- Stadiul dosarului: fond, suspendată soluţionarea cererii formulată de            

S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. până la finalizarea Dosarului penal 10080/3/2015 

aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti; 

- Părţi în proces: -S.C. Girexim Universal S.A., în calitate de reclamant; 

            -S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de pârâtă. 

2. Dosarul nr. 3361/109/2018 

- Secţia : civilă; 

- Materia: litigii cu profesionişti; 

- Obiectul dosarului: pretenţii restituire bunuri mobile; 
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- Stadiul dosarului: fond, administrare probe; 

- Obiectul dosarului: obligarea S.C. Publitrans 2000 S.A la restituirea celor 20 

de automate de vânzare a biletelor şi abonamentelor ce fac obiectul Contractului nr. 

212/11.03.2018, precum şi plata sumei de 160 euro plus TVA pentru fiecare aparat, 

respectiv 3200 euro plus TVA plătibil la cursul BNR din ziua plăţii începând cu data de 

01.06.2015 şi până la predarea efectivă a celor 20 automate de vânzare a biletelor şi 

abonamentelor. La momentul depunerii cererii valoarea datorată era de 115.200 euro + 

TVA, la care se vor calcula accesoriile legale.  

- Părţi în proces: -S.C. C.N.C.D. S.A.- în insolvenţă, în calitate de reclamant; 

              - S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de pârâtă. 

                           -Vuşcan Horea Tudor, în calitate de intervenient în 

interes propriu. 

      Finalizat. Respinge acţiunea. 

3. Dosarul nr. 3538/109/2019 

- Secţia: litigii de muncă; 

- Obiectul: contestaţie Fişă de evaluare; 

- Părţi în proces: -Matei Sonia, în calitate de reclamantă 

                                  - S.C.Publitrans 2000 S.A., în calitate de pârâtă. 

                            - Stadiu procesual: fond. 

4.Dosarul nr. 1330/109/2020 

                - Secţia: litigii de muncă; 

                - Obiectul: contestaţie decizie sancţionare şi imputare; 

                - Părţi în proces: - Chivu Ramona, în calitate de contestatoare; 

                             - S.C.Publitrans 2000 S.A., în calitate de pârâtă 

- Stadiu procesual: fond. 

 

TRIBUNALUL BACĂU 

1.Dosar nr. 3226/180/2010 

- Materia: civil; 
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- 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; 

- Părţi în proces: - Otobîcu Daniel, în calitate de recurent reclamant; 

                  - Dumitru Constantin şi alţii, în calitate de intimaţi pârâţi; 

                  - S.C. Publitrans 2000 S.A. Piteşti, în calitate de intervenientă în nume 

propriu. Interesul pe care unitatea îl justifică în acest proces este acela că, parte din 

suprafaţa de teren pentru care se solicită emiterea unei hotărâri care să ţină loc de act 

autentic, se află în proprietatea noastră (7.703 m.p).   

- Judecata este suspendată până la rămânerea definitivă a soluţiilor date în 

Dosarele nr. 2D/P/2013 al D.I.I.C.O.T. Piteşti şi nr. 3574/P2013 al Parchetului de pe 

lângă Judecătoria Piteşti. 

                    TRIBUNALUL ARGEŞ 

1. Dosar nr. 6398/109/2016* 

- Materia: Litigii cu profesionişti; 

- Stadiul procesual al dosarului: fond, continuare judecare după repunere pe 

rol în urma suspendării, efectuare expertiză contabilă; 

- Obiectul dosarului: pretenţii, obligarea S.C. Publitrans 2000 la plata  

PROFITULUI AFERENT PERIOADEI  01.10.2014-01.10.2015,  reprezentând  profit 

aferent perioadei 01.10.2014-01.10.2015 în sumă de 2.159.529,18 lei, 1.249.418 lei 

reprezentând poliţe de asigurare CASCO, cheltuieli de exploatare în sumă de 

450.042,88 lei şi cheltuieli de reabilitare a celor 40 de autobuze în sumă de 348.513 lei. 

- Părţi în proces: - S.C. C.N.C.D. S.A., aflată în procedura generală a 

insolvenţei, în calitate de reclamantă; 

                              - S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de pârâtă. 

- Următorul termen de judecată . Suspendat 

     CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 

1.Dosar nr. 10080/3/2015 

- Secţia: secţia I penală; 

- Materia: penal; 
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- Obiect: luarea de mită; 

- Părţi în proces:- Tudor Pendiuc şi alţii, în calitate de inculpaţi; 

    - Consiliul Local al Municipiului Piteşti, în calitate de parte civilă; 

    -S.C. C.N.C.D. S.A. prin administrator judiciar S.C. BIO CONSULT  

S.P.R.L, în calitate de parte responsabilă civilmente; 

     - S.C. Girexim Universal S.A., în calitate de parte responsabilă 

civilmente; 

          - S.C. Publitrans 2000 S.A, în calitate de intervenientă în nume propriu. 

- Stadiu procesual: Finalizat la fond. Pe latura civilă s-a admis în parte cererea 

de constituire de parte civilă formulată de partea civilă Consiliul Local al Municipiului 

Piteşti şi s-a respins cererea de constituire de parte civilă formulată de intervenienta în 

interes propriu S.C. Publitrans 2000 S.A. S-a constatat că prejudiciul pretins de către 

intervenienta în interes propriu se identifică, ca întindere şi cauză, cu prejudiciul pretins 

de partea civilă Consiliul Local al Municipiului Piteşti. Valoarea prejudiciului în 

prezenta cauză este de 23.013.099,65 lei, reprezentând suma profiturilor obţinute de 

S.C. C.N.C.D. S.A şi S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A, ca urmare a neaplicării 

dispoziţiilor legale, a eludării procedurii de licitaţie, a nerealizării contractului, precum 

şi a prelungirii contractului de asociere. 

DOSARE AFLATE ÎN EXECUTARE SILITĂ A UNOR  DEBITORI AI           

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A 

BIROUL ASOCIAT AL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI  

BUCESCU EMANOIL ARON ŞI COPACI VASILE DOREL  

   1. Dosar nr. 2071/2017 

- Materia: civil; 

-Obiect: executare silită pentru suma de 51.032,38 lei, reprezentând 

contravaloare debit principal, penalităţi de întârziere şi cheltuieli de judecată conform 

Sentinţei civile nr.231/2016, completată prin Sentinţa civilă nr. 301/2017. Până în 

prezent s-a recuperat suma de 7.885,14 lei. 

- Stadiu: în executare; 
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- Părţi în litigiu: - S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de reclamantă 

creditoare; 

 - S.C. Media Bussines Advertising S.R.L., în calitate de pârâtă debitoare. 

- Termen de prescripţie: 24.11.2021. 

2. Dosar nr. 918/2018 

- Materia: civil 

- Obiect: executare silită pentru suma de 17.106,69 lei, reprezentând 

contravaloare servicii închiriere spaţiu publicitar şi taxă judiciară de timbru, conform 

Sentinţei civile nr. 5750/2018; Până în prezent nu s-a recuperat nici un leu din cauza 

inexistenţei de bunuri mobile sau imobile. 

- Stadiu: în executare. 

- Părţi în litigiu: - S.C. Publitrans 2000 S.A., în calitate de reclamantă 

creditoare; 

                - P.F.A. Păunescu Gheorghiţa Daniel, în calitate de pârâtă debitoare. 

-Termen de prescripţie: 06.12.2021. 

  

ORGANIGRAMA 
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Informații despre managementul resurselor umane 

- Activitatea societăţii s-a desfăşurat în cursul anului 2020 cu un număr mediu 

de personal de 329 salariaţi; 

Organigrama este aprobată prin Hotărâre de Consiliu Local cu un număr de 

341 salariaţi inclusiv funcţiile de conducere (director general, directori executivi); 

Organigrama este structurată pe două direcţii principale, tehnică şi economică 

şi 6 compartimente/birouri în subordinea Directorului General, astfel: 

a) Direcţia tehnică : 

 -  secţia exploatare; 

 -  atelier reparaţii; 

           -  birou tehnic. 

b)   Direcţia economică – Director Economic  - având în subordine: 

- birou financiar contabilitate; 

- birou achiziţii; 

- birou vânzare bilete şi abonamente 

- compartiment control financiar de gestiuni. 

c)   Birou Resurse Umane; 

d)   Compartiment juridic; 

e)   Compartiment Relaţii cu publicul; 

f) Compartiment Protecţia muncii şi Siguranţa circulaţiei; 

g) Audit intern; 

Situaţia salariului net pe categorii profesionale se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 

Categorie personal Nr. salariaţi Salariu mediu net 

1.  TESA execuţie 42 3168 lei 

2.  Muncitori necalificaţi 6 1812 lei 

3.  Revizori tehnici 5 3060 lei 

4.  Gestionari 4 2088 lei 

5.  Gestionari carburanţi 3 3096 lei 

6.  Şoferi autobuz 153 3514 lei 

7.  Şoferi diverşi 6 2988 lei 
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8.  Şoferi atelier mobil 4 2561 lei 

9.  Vânzare bilete şi abonamente 41 1987 lei 

10.  Casiere colectoare 5 1818 lei 

11.  Controlori  17 1810 lei 

12.  Impiegaţi cap linie 16 2014 lei 

13.  Impiegaţi dispeceri 5 2655 lei 

14.  Personal atelier mecanic 13 2778 lei 

 Total 329 2930 lei 

                 Fluctuaţia de personal în cursul anului 2020 a fost de 4% (raportul dintre 

numărul de ieșiri exclusiv pensionari din personal raportat la numărul mediu de 

salariaţi); pentru ocuparea posturilor rămase libere, urmare a încetării raporturilor de 

muncă, au fost organizate un număr de 4 concursuri, anunţate atât la A.J.O.F.M. cât şi 

în presa locală. 

Persoane de contact:       

Manuel Rotaru – Director General 

Elena Berinde – Director Economic 

Niţă Adrian  – Şef Serviciul Tehnic 

Torok Daniela – Şef Compartiment Achiziţii Publice 

Baltă Cecilia – Şef Birou RUOS 

Florică Tutunaru – Consilier Juridic Compartiment Juridic 

          Berinde Alexandru – Biroul Relaţii cu publicul 

                RELAŢIA CU COMUNITATEA 

 În conformitate cu prevederile anexei nr. 10 la normele metodologice. 
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Anexa nr.11 

 

SC TERMO CALOR CONFORT SA  

 

 

I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL 

 

1.1 Misiunea societăţii: 

Obiectivul principal al societăţii în anul 2020 l-a constituit prestarea 

serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru 

consumatorii 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. 

1.2 Cadrul general de desfăşurare a activităţii:  

Pentru desfăşurarea activităţii, societatea deţine 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.). 

Termo Calor Confort S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Piteşti nr.283/2010 ca operator regional al serviciului public de producere, 

transport, distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat, organizat ca 

societate comercială pe acțiuni, cu capital de stat. Acţionarii sunt: Municipiul Pitesti, 

prin Consiliul Local al Municipiului Pitești (acţionar majoritar, cota de participare 

99,7274%), oraşul Topoloveni, prin Consiliul Local al oraşului Topoloveni (cota de 

participare 0,1363%) şi comuna Mărăcineni prin Consiliul Local Mărăcineni (cota de 

participare 0,1363%).  

Termo Calor Confort S.A. funcţionează în baza contractului nr. 9/13.09.2010, 

prin care Termoserv Argeş, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice 

pentru serviciul de producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică în 
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sistem centralizat, a delegat gestiunea serviciului de producere, transport, distribuţie şi 

furnizare de energie termică.  

Durata acestui contract a fost de 10 ani, cu posibilitate de prelungire cu cel 

mult 5 ani. Astfel, prin actul Adiţional nr.1/29.05.2020, contractul de delegare a fost 

prelungit pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 13.09.2020 până la data de 

13.09.2025. 

Sediul social: strada Calea Bucureşti, bloc U4 mezanin, telefon 0248 222.956, 

Fax 0248 222.965, website: www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro. 

Activitatea principală a societăţii este producerea, transportul, distribuţia şi 

furnizarea de energie termică (cod CAEN 3530), activităţi secundare: repararea 

maşinilor, echipamentelor electrice, lucrări de instalaţii electrice, lucrări de instalaţii 

sanitare, de încălzire, distribuţia de energie electrică. Serviciul de distribuţie energie 

electrică a fost asigurat unui singur consumator, OMV Petrom – Punct de lucru 

Arpechim, care şi-a creat sursă proprie şi din luna octombrie 2018 acest serviciu este 

definitiv oprit.  

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.  

Configuraţia reţelelor permite modificarea schemei de funcţionare, astfel că 

într-o anumită perioadă unele dintre centralele de cvartal pot fi preluate ca puncte 

termice, fiind alimentate din centrale de zonă, iar alte centrale de cvartal pot funcţiona 

ca centrale de zonă. Aceste măsuri sunt necesare pentru a minimiza pierderile 

tehnologice şi implicit pentru a diminua consumul de combustibil. 
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II. POLITICI PUBLICE 

2.1 Obiective, rezultate 

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 2006-2020 

căldură şi confort”, aprobat prin H.G. nr.462/2006 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 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 bazate 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 

Piteşti trebuie să fie corelată cu directivele Comunităţii Europene în domeniu. Strategia 
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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 2020 l-a constituit prestarea 

serviciului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru 

consumatorii 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. 
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Energia termică este livrată consumatorilor/utilizatorilor, populaţiei şi 

agenţilor economici, pentru prepararea apei calde de consum şi pentru încălzire.  

În anul 2020, producerea energiei termice în municipiul Piteşti a fost realizată 

în 53 din cele 57 de centrale termice (de zonă, de cvartal), 4 centrale termice fiind oprite 

din cauza reducerii numărului de consumatori, consumatorii existenţi, rămaşi în sistem, 

fiind alimentaţi de alte centrale. 

În prezent se mai utilizează 13.589 m reţea (conducte 27.178 m) din reţeaua 

primară, pentru transportul energiei termice de la centralele termice de zonă la punctele 

termice. Diametrele conductelor sunt cuprinse între 40 şi 400 mm. 24.676 m sunt 

conducte clasice izolate cu vată minerală, iar 2.502 m sunt conducte preizolate. 2.643 m 

sunt reţea supraterană (conducte 5.286 m) şi reţea subterană sunt 10.946 m (conducte 

21.892 m). 

Reţeaua secundară de distribuţie are o lungime totală a conductelor de 

274.752 m, în amplasare subteran, cu diametre cuprinse în intervalul 25-250 mm. 

În prezent 130.163 m din conductele secundare de distribuţie sunt realizate cu 

ţeavă preizolată. Restul reţelelor de distribuţie sunt realizate în sistem clasic (ţeava OL-

Zn şi izolaţie cu vată minerală), uzura conductelor fiind apreciată la 50%. 

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 Termo Calor Confort 

S.A. pe teritoriul municipiului Piteşti, în anul 2020, au fost:     

Energie termică produsă          206.855 Gcal 

Energie termică facturată         148.919 Gcal 

Pierderi tehnologice                 57.936 Gcal (28,01%) 

Comparativ cu anul 2019, energia termică produsă, livrată, pierderile 

tehnologice realizate în anul 2020, la nivel de societate şi pe surse de producere (C.T. 

zonă şi C.T. cvartal) sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Anul 2019 Anul 2020

143.415,30 137.198,30
102.331,5078 96.589,8058

41.083,7922 40.608,4942
28,65 29,60

76.380,00 69.657,00
58.774,0344 52.329,0796
17.605,9656 17.327,9204

23,05 24,88

219.795,30 206.855,30
161.105,5422 148.918,8854

58.689,7578 57.936,4146
26,70 28,01

Energia termică C.T.zonă:

Energia termică C.T.cvartal:

Energie termică livrată [Gcal]
Pierderi tehnologice realizate [Gcal]
Pierderi tehnologice realizate [%]

Energie termică produsă [Gcal]

Pierderi totale Piteşti [Gcal]

Energie termică livrată [Gcal]
Energie termică produsă [Gcal]

Pierderi totale Piteşti [%]

Pierderi tehnologice realizate [Gcal]
Pierderi tehnologice realizate [%]

Total energie termică produsă [Gcal]
Total energie termică livrată [Gcal]

Total SACET:

 

În anul 2020 relaţiile contractuale între societate şi utilizatori s-au derulat prin 

cele 1.210 contracte de furnizare a energiei termice, din care: 

• 296 cu agenţi economici şi instituţii publice 

• 914 cu populaţia, din care: 

� 111  individuale  

� 803  asociaţii de proprietari. 

Din cele 803 asociaţii de proprietari cu care sunt încheiate contracte, 342 au 

încheiat şi convenţii de facturare individuală, numărul total al convenţiilor la 

31.12.2020 fiind de 12.533. 

Activitatea desfăşurată are un caracter puternic sezonier, în anul 2020 raportul 

energie termică furnizată într-o lună de vară reprezintă 6,3% din energia furnizată în 

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. 

În anul 2020 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 2020, a fost de 36 cu privire la calitatea apei calde de consum şi 21 cu 
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privire la încălzire. Nu toate s-au dovedit a fi din vina operatorului - S.C. Termo Calor 

Confort S.A. (total reclamaţii 2020/2019 = 57/89, din vina operatorului = 13 reclamaţii).  

Societatea are obligaţia contractuală de a plăti în avans contravaloarea gazelor 

naturale. Decalajul între termenul de plată pe care trebuie să-l respecte societatea faţă de 

furnizori, în special faţă de furnizorul de gaze naturale şi termenul de plată pe care îl au 

clienţii (consumatori de energie termică) faţă de societatea Termo Calor Confort S.A. 

reprezintă un dezavantaj pentru societate. 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. Astfel, 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 reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în 

termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor. 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, 

prevedere legislativă care reglementează obligaţiile contractuale.      

În vara anului 2020 au fost înregistrate cereri de debranşare, acestea 

determinând scăderea numărului de apartamente branşate la SACET, de la 21.087 la 

data de 31.12.2019, la 20.615 la data de 31.12.2020, mai puţin cu 472 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 63,58%. Debranşările au 

condus la apariţia dezechilibrelor în sistemul de distribuţie a energiei termice şi la 

înregistrarea unor pierderi tehnologice procentuale destul de mari. 

2.2.Politicile, programele şi proiectele iniţiate/continuate în anul 2020: 

Prin H.C.L. nr.50/2016 a fost aprobat „Studiu de fezabilitate privind creşterea 

eficienţei energetice a sistemului de alimentare centralizat cu energie termică a 

consumatorilor din Municipiul Piteşti ”. 
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Prin H.C.L. nr.147/2015, Consiliul Local al Municipiului Piteşti a aprobat 

„Strategia de dezvoltare a activităţii de termoficare din municipiul Piteşti pentru 

perioada 2015-2020”, care prevede implementarea următoarelor măsuri pe termen 

mediu şi lung: 

a. Reabilitarea şi modernizarea  reţelelor de distribuţie a energiei termice 

 Lucrările constau în redimensionarea la nivelul actual al consumului şi 

înlocuirea conductelor actuale cu conducte din ţeavă preizolată, înlocuirea sistemelor de 

măsură la nivelul consumatorilor şi realizarea echilibrărilor hidraulice în subsolul 

blocurilor aferente. 

Termen de realizare: 31.12.2020. Având în vedere stadiul lucrărilor estimăm 

că termenul va fi prelungit până în anul 2025. 

Surse de finanţare: Bugetul Primăriei Pitești, programul „Termoficare”. 

b. Înlocuirea buclelor de măsură pentru apă caldă de consum şi pentru 

încălzire la nivel de consumatori 

  Lucrările constau în redimensionarea şi înlocuirea tronsoanelor de ţeavă 

pentru căldură şi apă caldă de consum în amonte şi aval de contori, redimensionarea, 

achiziţia şi înlocuirea contorilor şi buclelor de măsură, achiziţia echipamentelor de citire 

de la distanţă a contorilor. 

                Termen de realizare a fost stabilit ca fiind 31.12.2019. Având în vedere 

numărul mare al contorilor ce trebuie înlocuiţi, termenul de realizare se prelungeşte. 

                Surse de finanţare: surse proprii ale operatorului SACET – Cota de dezvoltare 

modernizare SACET în valoare de 2,22 lei/Gcal vândută, care a fost inclusă în structura 

preţului energiei termice. 

c.Montarea unor minicentrale de cogenerare de înaltă eficienţă echipate cu 

motoare termice de mică putere (1 - 3,5 MWe) în C.T. - urile din zonele cu consum 

termic ridicat şi constant. 

 Lucrările presupun montarea de motoare termice pentru producerea energiei 

electrice şi termice în cogenerare, cuplarea motoarelor termice cu actualele echipamente 

de producere a energiei termice din C.T. zonă sau de cvartal şi racordarea motoarelor la 
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liniile de joasă sau medie tensiune ale Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice 

(CEZ). 

Termen de realizare: 31.12.2025 

Surse de finanţare: investiţii, fonduri europene, surse atrase etc. 

d.Reabilitarea şi modernizarea reţelei primare de transport a energiei 

termice 

Lucrările constau în înlocuirea reţelelor vechi uzate realizate din ţeavă izolată 

cu vată şi carton amplasate în canale termice cu conducte noi preizolate, montarea de 

elemente de secţionare pe trasee pentru creşterea siguranţei şi disponibilităţii în 

funcţionare a SACET. 

Termen de realizare: 31.12.2020. Având în vedere stadiul lucrărilor, termenul 

va fi prelungit până în anul 2025. 

Surse de finanţare: Bugetul Primariei Pitesti, programul „Termoficare”.  

Menţionăm că în anul 2020 nu au fost prevăzute sume în bugetul local. 

Primăria Municipiului Piteşti îşi exprimă intenţia de a accesa Programul 

„Termoficare” în perioada 2021-2027, dar pentru accesarea Programului este necesară o 

nouă strategie elaborată conform Programului multianual de finanţare a investiţiilor 

pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea 

sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, aprobat prin O.G. 

nr. 53/25.06.2019. 

 

III. TRANSPARENŢĂ INSITUŢIONALĂ 

3.1 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020  mii lei 

  Realizat Anul 2020   

INDICATORI 
anul 2019 Prevederi 

Realizări 

(estimat) 
% 

0  1 2 3 4=3/2x100 

0  1 2 3 4=3/2x100 

I.VENITURITOTALE.1= 58.798 60.338 56.194 93,13 

1. Venituri totale din 

exploatare, din care: 58.789 60.330 56.168 93,10 
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a) subvenţii, cf. prevederilor 

legale în vigoare 20.056 21.229    19.764   93,10 

b)transferuri, conform 

prevederilor legale în vigoare   0  0 0   

2. Venituri financiare 9 8 26 325,00 

II. CHELTUIELI 

TOTALEd.21) 58.124 59.658 54.925 92,07 

1. Cheltuieli pentru 

exploatare, din care: 58.083 59.655 54.924 92,07 

A. cheltuieli cu bunuri și 

servicii 46.062 43.361 40.501 93,40 

B. cheltuieli cu impozite, 

taxe și vărsăminte asimilate 657 680 573 84,26 

C. cheltuieli cu personalul, 

din care: 10.615 13.029 12.916 99,13 

C0 cheltuieli de natură 

salarială ( 13  9.715 11.937 11.833 99,13 

C1 cheltuieli cu salariile 9.663 11.388 11.325 99,45 

C2 bonusuri 52 549 507 92,35 

C3 alte cheltuieli cu 

personalul, din care: 0 0 0   

cheltuieli cu plăţi 

compensatorii aferente 

disponibilizărilor de personal 0 0 0   

C4 cheltuieli aferente 

contractelor de mandat și a 

altor organe de conducere și 

control, comisii și comitete 440 569 569 100,00 

C5 cheltuieli cu asigurările şi 

protecţia socială, fondurile 

speciale şi alte obligaţii 

legale 460 523 514 98,28 

D. alte cheltuieli de 

exploatare 749 585 933 159,49 
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2. Cheltuieli financiare 41 3 1 33,33 

REZULTATUL BRUT  

(profit/pierdere) 674 680 1.269 186,62 

SURSE DE FINANŢARE A 

INVESTIŢIILOR,  

din care: 1.102 1.238 1.135 91,68 

Alocaţii de la buget, din 

care: 0 

      

0       0   

alocaţii bugetare aferente 

plăţii angajamentelor din anii 

anteriori 0  

              

0 

       

0   

CHELTUIELI PENTRU 

INVESTIŢII 555 1.233 583 47,28 

0  1 2 3 4=3/2x100 

DATE DE 

FUNDAMENTARE         

Nr. de personal prognozat la 

finele anului 239 242 240 99,17 

Nr. mediu de salariaţi total 241 241 238 98,76 

Câştigul mediu lunar pe 

salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza 

cheltuielilor de natură 

salarială 3.341 4.128 4.143 100,36 

Productivitatea muncii în 

unităţi valorice pe total 

personal mediu (mii 

lei/persoană) 243,94 250,33 236 94,28 

Productivitatea muncii în 

unităţi fizice pe total 

personal mediu (cantitate 

produse finite / persoană) 779,02 782 720 92,07 

Cheltuieli totale la 1000 lei 

venituri totale (Cheltuieli 989 989 977 98,79 
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totale / Venituri totale) x 

1000 

Plăţi restante, în preţuri 

curente 608 595 475 79,83 

Creanţe restante, în preţuri 

curente 2.685 2.000 3.225 161,25 

 

Investiţiile realizate în anul 2020 au costat în: înlocuirea contoarelor de 

energie termică, care sunt uzate fizic şi moral, supradimensionate pentru consumurile 

actuale, dotări. Sursele de finanţare a investiţiilor au fost în totalitate constituite din 

surse proprii. 

3.2 Informaţii legate de procesul de achiziţii publice 

Situaţia contractelor încheiate în anul 2020 

  FURNIZARE (PRODUSE) 

Numărul şi data 

contractului 
Executant Obiectul contractului 

Valoarea 

contractului 

(lei, fără TVA) 

Mod de 

achiziţie 

1 2 3 4 5 

Contract nr. 

104/12.06.2017+ 

act adiţional 

03/21.01.2019 

MESSER 

ROMANIA 

GAZ SRL 

Gaze comprimate şi 

dizolvate (Acetilenă 

tehnică) 

10.685 

 

Cumpărare 

directă din 

catalogul 

SICAP 

Contract nr. 

24/12.04.2018 

Weldgas Unic 

SRL  
Oxigen tehnic 3.360,00  

Preţul cel mai 

mic 

Contract 

nr.46/23.07.2020 

contract anual 

OMV Petrom 

Marketing SRL 

Bonuri de valoare 

pentru carburanţi auto 
100.336,13 

Cumpărare 

directă din 

catalogul 

SICAP 

1 2 3 4 5 

Referat 

1567/12.03.2020 

TIMAR TMD 

GRUP 74 SRL 

Casetă luminoasă 

2500x800mm 
3.845 

Cumpărare 

directă din 

catalogul 

SICAP 
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      LUCRĂRI  

 

Numărul şi 
data 

contractului 

Executant Obiectul 
contractului 

Valoarea 
contractului 

(lei, fără TVA) 

Mod de 
achiziţie 

1 2 3 4 5 

Contract nr. 
01/24.01.2020 
Contract anual 

SALPITFLOR 
GREEN S.A. 
Piteşti 

Lucrări refacere zone 
verzi după execuţia 
lucrărilor de avarii la 
reţelele termoficare 

Tarife conform 
HCL  

 
Cumpărare 

directă 

Contract nr. 
11/18.02.2020 
Contract anual 

Administraţia 
Domeniului 
Public Piteşti 

Lucrări refacere zone 
carosabile afectate de 
execuţia lucrărilor de 
avarii la reţelele de 
termoficare 

Tarife conform 
HCL  

 
Cumpărare 

directă 

Contract nr. 
50/27.08.2020 
 

ACAPULCO 
IZOCONSTRUC
T 

Lucrări hidroizolatie 
pentru terase CT- 7 
buc şi imprejmuire 
gard CT 711, 712 

143.386,92 

Cumpărare 
directă prin  

cerere de oferta 

Contract nr. 
60/02.11.2020 
 

YANIS GRAND 
CONSTRUCT 
SRL 

Vopsitorie două 
straturi la construcţii 
metalice coşuri fum 
la 13 CT 

70.837.92 

Cumpărare 
directă prin  

cerere de oferta 
şi anunt 

publicitate 
SICAP 

Contract nr. 
61/06.11.2020 
 

ACAPULCO 
IZOCONSTRUC
T SRL 

Lucrări de zugrăveli 
şi vopsitorii 5 
Centrale Termice 
104, 713, 801, 904, 
905 

169.560,22 

 
Cumpărare 
directă prin  

cerere de ofertă 

 

 

SERVICII 

 

Numărul şi 
data 

contractului 
Executant 

Obiectul 
contractului 

Valoarea 
contractului 

(lei, fără TVA) 
Mod de achiziţie 

1 2 3 4 5 

Contract 
nr.44/23.07.20
20 până la 
31.12.2020 

ELECTROVAL 
SOUND S.R.L. 
Piteşti 

Servicii de verificare 
metrologică şi 
repararea contoarelor 
de ET şi a 
contoarelor de 
volum 

194.509,4 

 
Procedură 

simplificată prin 
SICAP 

Contract 
nr.46/05.09.20
19 
în derulare 

SIMETRIX 
BUSINESS 
SOFTWARE 

Pachet software de 
management a 
producţiei de energie 
termică 

24.900 

Cumpărare 
directă din 

catalogul SICAP 
cu anunţ de 

publicitate SICAP 
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1 2 3 4 5 
Contract nr. 
22/27.08.2009 
şi Act adiţional 
nr. 
04/28.12.2016  
În derulare 

SIMETRIX 
BUSINESS 
SOFTWARE 

Întreţinere sistem 
informatic integrat 

30.916,80/an 
 

 
Cumpărare 

directă prin cerere 
ofertă 

Contract nr 
55/08.10.2019 
Act adiţional 
nr. 
09/30.01.2020 
Contract nr 
65/07.12.2020 

SALUBRITAT
E 2000 

Servicii de 
salubritate 

13.797,00/an 

 
Cumpărare 
directă prin 
cerere ofertă 

Contract 
nr.948000018/
2010 
În derulare 

RCS&RDS 
Servicii cablu TV şi 
telefonie 

1.045,00 

Cumpărare 
directă prin 
cerere ofertă 

Contract 
nr.24/31.08.20
09 şi Act 
adiţional 
nr.2/16.09.201
1 

C T CE SA 
Piatra Neamţ 

Servicii de 
actualizare LEGIS 

1.620,00 

Cumpărare 
directă prin cerere 

ofertă 

Contract nr. 
27.27.04.2018 
În derulare 

 
POŞTA 
ROMÂNĂ 

 
Servicii de 
corespondenţă 

 
        12.900,00  

Cumpărare 
directă din 

catalogul de 
servicii SICAP 

Contract nr. 
31/28.06.2019 
În derulare 

IDEAL 
FORMULA 
NETWORK 

Servicii de acces 
INTERNET, servicii 
DNS şi reverse DNS 
Servicii de transmisii 
date în reţeaua 
internă de 
calculatoare 

900,00  
8.460,00  

 
Cumpărare 
directă din 

catalogul SICAP 
cu anunţ de 

publicitate SICAP 

Contract nr. 
27/ 29.05.2020 
Contract anual 

SOLOMED 
PLUS 

Servicii medicale 11.972 

Cumpărare 
directă din 

catalogul SICAP 
cu anunţ de 

publicitate SICAP 

Contract nr. 
28/03.06.2020 
până la 
31.12.2020 

TOTAL FLUID 
CONSTRUCT 
SRL 

Verificare tehnică a 
instalaţiilor de 
utilizare gaze 
naturale  

2.610 

Cumpărare 
directă din 

catalogul SICAP 
cu anunţ de 

publicitate SICAP 

Contract nr. 
47/28.07.2020 
 

ECO RT Medias 

Servicii de 
întreținere- revizie 
tehnică generală la 
instalaţiile de ridicat    
conform 
prescripţiilor ISCIR 
PT R1/2010  

5.940 

 
 

Cumpărare 
directă prin cerere 

ofertă şi 
publicitate SICAP 
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Contract nr. 
58/02.11.2020 
până la 
31.12.2020 

LE 
LONGBRIDGE 
SRL Galaţi, 

Verificare tehnică a 
supapelor de 
siguranţă 

7.560 

Cumpărare 
directă din 

catalogul SICAP 
cu anunț de 

publicitate SICAP 
1 2 3 4 5 

Contract nr. 
27/11.06.2019 
10/16.04.2020 
38/17.06.2020 
În derulare 

VODAFONE 
România 

Servicii de telefonie 
mobilă Servicii de 
transmitere SMS 

7.272,32/ lună 

Cumpărare 
directă din 

catalogul SICAP 
cu anunţ de 

publicitate SICAP 

Contract nr. 
40/20.07.2018 
Contract nr. 
41/20.07.2018 
Contract anual 

 QUARTZ 
SECURITY  
CONTROL 
S.R.L. Piteşti 

1) Servicii de 
monitorizare, 
intervenţie a 
sistemelor  
antiefracţie instalate 
la cele 6 casierii  
2) Asigurarea de 
service şi 
mentenanţă pentru 
SS  

858 lei 
360 lei 

 
 

Cumpărare 
directă din 

catalogul SICAP 
cu anunţ de 

publicitate SICAP 

Contract nr. 
37/30.07.2019 
Valabil 3 ani 

PRIM AUDIT 
SRL 

Efectuarea de 
servicii de auditare  
a situaţiilor 
financiare anuale 

 
4.360 /an 
 

Cumpărare 
directă prin cerere 

ofertă şi 
publicitate SICAP 

 

 

DOTĂRI 

Numărul şi 
data 

contractului 
Executant 

Obiectul 
contractului 

Valoarea 
contractului 

(lei, fără TVA) 
Mod de achiziţie 

1 2 3 4 5 

Contract nr. 
45/23.09.2020 

ELECTROVAL 
SOUND S.R.L. 
Piteşti 

Achiziţie de 
contoare energie 
termică 

409.865 
Procedură 

simplificată prin 
SICAP 

Contract nr. 
64/07.12.2020 

Renault 
Commercial 
Roumanie SRL 
prin împuternicit 
DAPEROM 
GRUP AUTO  

Autoturism cu 
tracţiune integrală 
4x4 = 2 buc 

163.433,06 
 

Procedură 
simplificată prin 

SICAP 

  

Durata medie a unui proces de achiziţie publică prin cumpărare directă din 

catalogul SICAP este de max.2 zile calendaristice. 

Durata medie a unui proces de achiziţie prin procedura simplificată derulat 

prin SICAP este între 45 zile şi 60 zile calendaristice. 
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La achiziţiile prin procedura simplificată derulate prin SICAP nu au fost 

contestaţii. 

3.3 Informaţii despre litigii: 

În calitate de reclamant, Termo Calor Confort S.A. a promovat în anul 2020, 

un număr de 2.748 de acţiuni pentru recuperarea sumei de 737.682,82 lei: 2.733 de 

dosare constituite pentru încuviinţare executare silită a titlurilor executorii rezultate din 

facturi, pentru recuperarea sumei de 718.633,70 lei, 15 sentinţe civile rezultate din 

dosare având ca obiect cereri de valoare redusă şi pretenţii pentru recuperarea sumei de 

19.049,12 lei.  

3.4 Organigrama: 
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3.5. Informaţii despre managementul resurselor umane: 

Fluctuaţia personalului:  

În luna ianuarie 2020 au fost 241 salariaţi, în luna decembrie 2020 erau 242 

salariaţi. 

Câştigul mediu lunar determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială a fost 

de 4.143 lei/lună/salariat. 

În cursul anului 2020, un număr de 24 salariaţi au plecat din societate: 21 prin 

pensionare, 2 prin acordul părţilor (demisie) şi unul a decedat. A fost organizat concurs 

şi s-au angajat 25 persoane, din care: 11 operatori PT/CT, 3 instalatori, 3 lăcătuşi 

mecanici, un sudor, un mecanic maşini şi utilaje, un maşinist maşini pentru terasamente, 

un bobinator, un referent, un prelucrător date, un inginer şi un economist. 

La nivelul funcţiilor de conducere nu au fost fluctuaţii. 
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Anexa nr.12 

 

SC Salubritate 2000 SA  

 

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.4041/07.05.2020 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 separate, fără 

a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și 

acumulatori.           

 Până la 01.11.2020, S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești și-a desfășurat  

activitatea în zona Pitești sud, respectiv cartierele: Banat I și II, Dacia, Calea  București 

(centru), Craiovei, Prundu, Războieni, Tudor Vladimirescu, Bibescu, Frații Golești, 

Popa Șapcă, Teilor, Expo Parc, Eremia Grigorescu și în localitățile cu care a avut 
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încheiate contracte de prestări servicii de salubrizare: Albota, Bradu, Căteasca, Moșoaia, 

Oarja, Rătești, Săpata, Ștefănești, Vedea. 

 Începând cu 01.11.2020, S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești prestează servicii 

numai pe raza Municipiul Pitești, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Piteşti nr.319/17.09.2020 privind delegarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare 

pentru activitățile de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al 

deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv 

fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente 

electrice și electronice, baterii și acumulatori și de colectare și transportul deșeurilor 

provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară 

și/sau exterioară a acestora în Municipiul Pitești și a Contractului de delegare a gestiunii 

directe a serviciului public  de salubrizare nr.50515/27.10/2020. 

 Pentru efectuarea serviciului de salubrizare pe anul 2020, societatea a utilizat 

autovehicule performante, printre care:  

- 5 Autospeciale MAN cu compactare până la 01.04.2020;începând cu 

01.04.2020 cu 3 Autospeciale MAN cu compactare, iar de la data de 01.11.2020, cu 1 

autospecială MAN cu compactare 

- 1 Autospecială KIRCHHOFF cu compactare până la 01.05.2020; după  data 

de 01.05.2020 cu 3 Autospeciale  KIRCHHOFF cu compactare. 

- 1 Autospecială IVECO 20 mc, cu compactare care poate opera containere 

îngropate. 

- 1 Autospecială Renault VI, cu compactare 

- 1 Autospecială MERCEDES, cu două compartimente de compactare 

- 4 Autospeciale Scania M321, cu compactare (una pentru colectare materiale 

reciclabile) 

- 2 Autospeciale MAN TGL10, pentru colectare materiale reciclabile 

- 2 Autospeciale IVECO 65C14 DAILY, 7 mc, cu compactare 

- 2 Autocontainere MAN 

- 1 Autocontainer MAN Abrolkipper 

- 1 Autocontainer Scania 
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- 2 Încărcătoare frontale, Terex 65 și Caterpillar 

- 1 Autoutilitară Peugeot, pentru aprovizionare diverse 

- 1 Autogunoieră MAN pentru biodegradabile 

- 1 Autocompactoare FORD cu spălător containere, începând cu 01.07.2020. 

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 sau comodat, 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 

  

         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, 
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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; 

● măsurarea, monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea continuă a 

performanțelor de mediu și sănătate și securitate în muncă, 

● stabilirea obiectivelor privind calitatea produselor și serviciilor prestate, 

● 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. 

● prevenirea rănirilor și îmbolnăvirilor profesionale prin minimizarea sau 

izolarea riscurilor pentru angajați, contractori și vizitatori. 

 

Obiectivele serviciului prestat  
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● să aloce resursele necesare pentru menținerea și îmbunătățirea sistemului de 

management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională, în conformitate 

cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, 

●să crească imaginea organizației în mediul de afaceri în care își desfățoară 

activitatea și să îmbunătățească performanțele globale prin atingerea țintelor referitoare 

la calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională pe care și le-a propus. 

● în toată zona serviciului, la toate gospodăriile, în case individuale și blocuri, 

să ofere o colectare regulată, fiabilă și eficientă  de deșeuri municipale solide provenite 

din gospodării, întreprinderi comerciale, instituții publice, precum și din partea altor 

producători de deșeuri municipale și asimilabile, 

● să ofere colectarea periodică, fiabilă și eficientă a anumitor deșeuri 

precolectate separat din gospodării, din activități de comerț, instituții publice precum și 

de la producători relevanți de astfel de deșeuri, 

●să asigure în timp util la toate punctele de lucru a materialelor pentru buna 

desfășurare a proceselor de colectare și transport gunoi menajer și respectarea 

termenelor stabilite, 

●să țină sub control procesul de colectare și transport și să realizeze grafice 

de colectare, pentru o mai  bună productivitate,  

● să furnizeze, să mențină și să înlocuiască containere pentru depozitarea 

intermediară a deșeurilor (deșeurile municipale, 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. 

● facturarea și colectarea tarifelor de la plătitorii de tarif. 

● primirea și răspunderea la plângerile primite din partea clienților, legate de 

executarea serviciilor.  

● îmbunătățirea continuă a relațiilor dintre clienți și furnizor, 

● reactualizarea contractelor în vederea optimizării activității. 
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Priorități pentru perioada următoare 

●continuarea și efectuarea demersurilor pentru introducerea sistemului de 

containere îngropate ; 

● îmbunătățirea activității de colectare selectivă; 

● intensificarea relațiilor de colaborare cu instituțiile publice, Garda de Mediu 

și Primăria Municipiului Piteşti; 

● reducerea fenomenului de depozitare necontrolată; 

● introducerea unor programe de colectare diferenţiată a deşeurilor;  

● demararea unor acţiuni proprii de recuperare şi reciclare a deşeurilor;  

● 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.   

 

               Transparență instituțională  

                Bugetul instituției / Achiziții / Litigii / Structura organizatorică / 

Managementul resurse umane 

                Bugetul  societății ( venituri proprii / autofinanțare)                                    

Prin realizarea bugetului de venituri și cheltuieli societatea are 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 2020, 

aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.03/12.03.2020, respectiv 

prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr.106/26.03.2020, a prezentat 

venituri totale în sumă de 21.497,63 mii lei, cheltuieli în sumă de 18.489,62 mii lei și un  

profit de 3279,52 mii lei. 
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La sfârșitul anului 2020, Bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, se 

prezintă astfel :  

                Sinteza veniturilor : 

●Venituri totale în sumă de: 22.354,80 mii lei, reprezentând : 

                 - venituri din prestări servicii, în sumă de 21.158,75mii lei 

                 - venituri din chirii  containere, în sumă de 163,56mii lei 

                 - venituri din subvenții conform prevederilor legale, în sumă de 67,87 mii lei 

                 - venituri din producția de imobilizări, în sumă de 118,64 mii lei 

                 - venituri din penalități creanțe neîncasate, în sumă de 176,32 mii lei 

                 - alte venituri din exploatare, în sumă de 150,00 mii lei 

                 - venituri din cedare active, în sumă de 359,10 mii lei 

                 - venituri financiare, în sumă de 160,56 mii lei 

 

Sinteza cheltuielilor : 

A.- Cheltuieli din exploatare – în sumă de 19.367,02 mii lei, reprezentând 

cheltuieli destinate operării și asigurării funcționării în condiții optime a serviciului de 

salubritate astfel : 

• 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 10.141,96 mii lei, din 

care:  

Cheltuieli privind stocurile în sumă de 1.801,79 mii lei din care : 

- cheltuieli cu materiale auxiliare în sumă de 116,16 mii lei  

- cheltuieli cu combustibilul în sumă de 1.079,13 mii lei  

- cheltuieli cu piesele de schimb în sumă 150,75 mii lei    

- cheltuieli cu materiale consumabile (tipizate, antidot, igienico sanitare) în 

sumă de 187,59 mii lei  

- cheltuieli cu obiectele de inventar si echipamentul de lucru și protecție, în 

sumă 190,93 mii lei  

- cheltuieli cu  energia, apa, gaze, în sumă de 77,23 mii lei 

Cheltuieli cu alte bunuri și servicii  în sumă de 1.212,90 mii lei, din care:    
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- cheltuieli de întreținere și reparații auto pentru parcul din dotare în sumă de  

77,95  mii lei 

- cheltuieli cu chirii pentru bunurile care aparțin altor societăți conform 

contractelor încheiate și redevențe (costuri de amortizment și costuri de administrare 

lunare plătite la ADI Servsal Argeș) în sumă de 715,90 mii lei 

- cheltuieli cu asigurarile R.C.A. și Casco pentru parcul auto, clădiri și pentru 

asigurare răspundere profesională  în sumă de 183,62 mii lei 

- cheltuieli pentru pregătire profesională în sumă de 0 lei 

- cheltuieli privind comisioanele și onorariile achitate către executorii 

judecătorești și serviciile de consultanță juridică în sumă de 41,50 mii lei 

- cheltuieli de protocol reclamă și publicitate, în sumă de 127,90 mii lei 

- cheltuieli privind transportul / abonamente casieri încasatori de teren în 

sumă de  4,80  mii lei 

- cheltuieli cu diurna și deplasările în sumă de 8,11 mii lei 

- cheltuieli privind taxele poștale și telecomunicații în sumă de 23,12  mii lei 

- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate, comisioane percepute de bănci 

pentru încasarea clienților și plata furnizorilor și salariilor în sumă de 30,00 mii lei  

Cheltuieli cu serviciile executate de terți în sumă de 7.127,27 mii lei din 

care : 

- cheltuieli cu depozitarea deșeurilor colectate la Rampa Albota în sumă de  

6.923,63 mii lei 

- alte cheltuieli cu servicii executate de terți conform contractelor încheiate 

cum ar fi: servicii vulcanizare, testare medicală, corespondență prin poștă, abonamente 

GPS, audit intern și audit statutar, mentenanță sistem informatic, asistență tehnică de 

calcul și birotică în sumă de 198,64 mii lei 

• 2. Cheltuieli cu impozite și taxe în sumă de  331,60  mii lei, din care: 

- cheltuieli cu fondul de handicap, în sumă de 85,70 mii lei 

- cheltuieli privind taxele datorate A.N.R.S.C. în sumă de 54,00 mii lei 

- cheltuieli cu impozitele locale în sumă de 45,50 mii lei 
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- cheltuieli cu alte impozite și taxe (roviniete, taxe timbru, taxe mediu, etc) în 

sumă de 146,40  mii lei 

• 3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 6.612,12 mii lei din care : 

- cheltuieli cu indemnizațiile Consiliului de Administrație și Contractului de 

mandat al Directorului General în sumă de 493,89 mii lei 

- cheltuieli cu salarii brute în sumă de 5.457,54 mii lei 

- cheltuieli cu bonusurile în sumă de 523,35 mii lei 

- cheltuieli cu asigurările și protecția socială în sumă de 137,34 mii lei 

•  4.Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 2.249,06 mii lei, din care : 

- cheltuieli cu penalități către Bugetul de Stat în sumă de 0,96 mii lei 

- alte cheltuieli de exploatare în sumă de 0,12 mii lei 

- cheltuieli cu cedare active în sumă de 307,00 mii lei 

- cheltuieli cu ajustările (amortizarea mijloacelor fixe și ajustările pentru 

depreciere clienți) în sumă de 1.689,10 mii lei  

- cheltuieli cu provizioane în sumă de 251,88 mii lei 

B. Cheltuieli financiare  – în sumă de 32,28 mii lei, reprezentând cheltuieli 

diferențe de curs valutar și cheltuieli privind dobânzile bancare. 

                -Cheltuieli cu impozitul pe profit - în sumă de 32,28 mii lei (profitul a fost 

reinvestit și beneficiează de facilități fiscale). 

 

                Investiții  

                Suma prevăzută pentru investiții în anul 2020  a fost de  3.515,30 mii lei. 

                Sursele de finanțare au fost reprezentate din surse proprii și anume - din 

amortizare a fost alocată suma de 1.050,05mii lei și din profitul reinvestit suma de 

2.465,25 mii lei. 

                Ponderea cea mai mare a investițiilor realizate o reprezintă achiziționarea 

utilajelor pentru modernizarea infrastructurii de salubrizare, și anume : 

                -Autocompactor cu spălător, pentru golirea și spălarea eurocontainerelor și 

pubelelor 

                -Autobasculantă 3,5 tone 
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                -Autogunoieră compactoare 10 mc (2 buc) 

                -Autogunoieră compactoare 15 mc CNG (2 buc.);  

              Tarife 

              Tarifele practicate de S.C.Salubritate 2000 S.A. Pitești până la 01.11.2020, care 

includ  și  contribuția pentru economia circulară conform prevederilor OUG nr.74/2018, 

sunt :    

• Servicii salubrizare agenți economici-tarif mic -94.24 lei/mc (pentru cei 

care precolectează selectiv) 

• Servicii salubrizare agenți economici-tarif mare - 124.34 lei/mc (pentru cei 

care nu precolectează selectiv) 

• Deșeuri biodegradabile  (colectare platformă)        -  312.42 lei/tonă                                

• Deșeuri construcții                                                   -  121.11 lei/mc 

• Servicii salubrizare pentru persoane fizice             -    10.27 lei/lună/persoană 

                Tarifele nu includ T.V.A. 

      Începând cu 01.11.2020, tarifele practicate de S.C. Salubritate 2000 S.A. 

Pitești, având ca bază legală H.C.L. nr.319/17.09.2020 privind delegarea gestiunii 

directe a serviciului de salubrizare, respectiv Contractul de delegare a gestiunii directe a 

serviciului public  de salubrizare nr.50515/27.10/2020, sunt: 

• Servicii salubrizare pentru persoane fizic - 11 lei/lună/persoană (cu TVA inclus) 

• Servicii salubrizare pentru persoane juridice    

-pentru deșeuri municipale colectate separat          -  109,53 lei/mc 

- pentru deșeuri reciclabile de hârtie, metal,           - 254,55 lei/t 

  plastic și sticlă, colectate separate 

-pentru deșeuri reziduale și biodeșeuri                   - 359,60 lei/t 

• Tarif unic pentru deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de 

reamenajare și reabilitare interioarăși/sau exterioară a acestora- 118,58 lei/mc 

               Tarifele nu includ T.V.A. 
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Achiziții publice 

                    Lista de contracte încheiate în cursul anului 2020 (valori achiziții, fără 

T.V.A.): 

● Furnizare gaze naturale- 30041,44 lei- achiziție directă- S.C. ENGIE 

ROMANIA S.A.; 

● Abonamente transport- 4033,62 lei- achiziție directă- PUBLITRANS 2000 

S.A.; 

● Servicii de medicina muncii pentru conducătorii auto și manager transport- 

8190,00 lei- achiziție directă- S.C. CLUBUL SĂNĂTĂȚII S.R.L.; 

● Furnizare Autocompactor cu spălător pentru golirea și spălarea 

eurocontainerelor și pubelelor- 479900,00 lei- procedură simplificată – S.C. AIC 

TRUCKS S.R.L.; 

● Servicii de audit intern- 18000,00 lei – achiziție directă – BĂRA G. OTILIA 

- AUDITOR FINANCIAR 

● Servicii de asigurare civilă auto-RCA- 73638,00 lei- achiziție directă- S.C. 

ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A. 

● Servicii de întreținere și reparație tehnică de calcul și birotică- 14.400,00 lei- 

achiziție directă-  S.C. ROMÂNIA OVIDIU COMPANY S.R.L.; 

● Furnizare AdBlue, stropgel, antigel- 12071,50 lei- achiziție directă – S.C. 

NEW DESIGN COMPOSITE S.R.L.; 

●  Abonament furnizare apă plată- 6000,00 lei- achiziție directă-  S.C. LA 

FÂNTÂNA S.R.L.;  

● Servicii de vulcanizare- 10845,00 lei- achiziție directă- S.C. TRANS RODI 

SERVICES S.R.L. 

● Servicii de Inspecție Tehnică Periodică- 1978,10 lei-  achiziție directă-S.C. 

VECTOR TRUCK MANAGEMENT S.R.L.; 

● Servicii de asistență tehnică permanentă AMEF- 200,00 lei- achiziție 

directă-  S.C. CALCULATOARE SERVICE S.R.L.;  

● Monitorizare GPS - 5108,40 lei- achiziție directă-  S.C. LUPA GPS S.R.L.; 
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● Servicii poștale interne - 7000,00 lei- achiziție directă- COMPANIA 

NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.R.L.; 

● Furnizare lapte consum (antidot) - 16966,86 lei- achiziție directă- S.C. 

BRĂDET S.R.L.; 

●  Servicii de asigurare a autovehiculelor CASCO-  4567,60  lei- achiziție 

directă- S.C. ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.; 

● Servicii de mentenanță preventivă si corectivă, video, antiefracție, 

antiincendiu - 666,67 lei-achiziție directă-  S.C. CONTACT ELECTRIC COM S.R.L.; 

● Servicii de pază- 51584,00 lei-achiziție directă- S.C. ȘOIMUL 

SECURITATII PROTECT S.R.L. 

● Servicii de medicina muncii- 5162,00 lei- achiziție directă-  S.C. 

MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES S.A.; 

●Servicii de asigurare de răspundere profesională a managerilor- 18934,00 lei- 

achiziție directă- S.C. GOTHAER ASIGURĂRI  REASIGURĂRI S.A.; 

● Furnizare Eurocontainere metalice 1,1 mc -98572,00 lei- achiziție directă- 

S.C.ELECTROMEC S.A.; 

● Furnizare Autobasculantă 3.5 To- 173000,00 lei- procedură simplificată- 

S.C. DUTCH TRUCK SERVICES S.R.L; 

● Servicii de audit statutar- 80000,00 lei- achiziție directă- S.C. CASA DE 

AUDIT CORVINIA S.R.L.;  

● Servicii de mentenanță preventivă la centralele termice- 1460,00 lei, 

achiziție directă- S.C. AIR SERVICE DELTA S.R.L. 

● Furnizare Autogunoieră compactoare 10 mc- 2 buc- 1200500,00 lei, licitație 

deschisă – S.C. CTE SOLUTION UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L; 

● Servicii de recrutare- selecție - 5000,00 lei, achiziție directă- S.C. 

BARNETT McCALL RECRUITMENT S.R.L. 

● Servicii de asigurare  a construcțiilor împotriva tuturor riscurilor- 2635,94 

lei, achiziție directă- S.C. ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.; 

● Servicii de vidanjare- 8.400,00 lei- achiziție directă- S.C. 

ANDREMARINSTAL CONSTRUCT S.R.L.; 
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● Servicii de asigurare de răspundere față de terți- 6088,00 lei, achiziție 

directă-  S.C. ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.; 

● Furnizare Autogunoiere compactoare 15 mc CNG-2 buc- 1500000,00 lei, 

licitație deschisă- S.C. SCANIA ROMÂNIA S.R.L; 

● Licență aparat diagnoză- 5430,00 lei- achiziție directă- SC GARAGE 

ASSIST S.R.L.; 

● Servicii de evaluare bunuri imobile- 3600,00 lei- achiziție directă- OPREA 

BARAC IONEL. 

În cursul anului 2020, s-au încheiat un număr de 28 de contracte prin achiziție 

directă, 2 proceduri simplificate, 2 proceduri de licitație deschisă. Prin sistemul 

electronic s-a realizat un procent de 98 % achiziții. 

Durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achiziții: 

achiziția publică directă se derulează pe o perioadă medie 7 zile, procedura de achiziție 

simplificată se derulează pe o perioadă medie de 20 de zile, iar licitația deschisă se 

derulează pe o perioadă medie de 50 de zile. 

Societatea nu are contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor. În cursul anului 2020 nu au existat proceduri anulate sau în procedură de 

anulare. 

 Litigii 

                La nivelul societății pe parcursul anului 2020, informațiile privind litigiile în 

care aceasta este implicată sunt următoarele :  

●Litigii aflate pe rol în anul 2020 în curs de judecată : 28 

●Litigii pierdute : 0 

●Litigii câștigate : 12 

●Restul litigiilor sunt în curs de judecată. 

●Dosare trimise la executor: 40. 

Structura organizatorică / Managementul resurselor umane 

Până în luna octombrie 2020, Organigrama S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești 

prevedea un număr maxim de 114 posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului Local 

nr.263/19.06.2014. 
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Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.12/16.10.2020, a fost 

aprobat un număr maxim de personal/posturi de 140, având în vedere punerea în 

practică începând cu 01.11.2020, a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Piteşti nr.319/17.09.2020 privind delegarea gestiunii directe a serviciului 

de salubrizare pentru activitățile de colectare separată și transportul separat al deșeurilor 

menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și 

instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de 

echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și de colectare și transportul 

deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare 

interioară și/sau exterioară a acestora în Municipiul Pitești. 

                    Structura organizatorică a Salubritate 2000 S.A. Pitești este o structură 

lineară, cu un număr minim de nivele ierarhice și conține : 

●Activități funcționale (Audit intern, Control financiar de gestiune, 

Financiar contabilitate salarizare, SSM-SU, Organizare resurse umane-

Comunicare/Informații publice-Administrativ, Protecția mediului), 

●Activități tehnico-productive (Urmărire contracte/Dispecerat, Atelier 

Mecano energetic/Reparații întreținere, Șoferi mașină mare tonaj și Lucrători operativi 

pentru autocompactoare), 

●Activități comerciale (Contractare/Facturare, Urmărire recuperare debite).     

Din totalul personalului societății, 72%  reprezintă personalul direct productiv, 

respectiv șoferii de pe autovehiculele de mare tonaj și lucrătorii operativi pentru 

autocompactoare/lucrătorii sortatori deșeuri reciclabile; aceștia au un program de lucru 

stabilit de către coordonatorii de activități pe baza graficelor de lucru și asigură 

colectarea gunoiului menajer, inclusiv în perioada sărbătorilor legale sau zilelor de 

repaus săptămânal. 

Conducerea societății este asigurată de d-nul Becheanu Romi Ilie, Director 

General /Administrator executiv 

Persoanele cu funcții de conducere  sunt: 

Șef serviciu Tehnic/Transport coloană : Predoi Aurel 

Șef serviciu Producție/Relații cu publicul : Tudor Atena Maria 
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Șef serviciu Organizare resurse umane-Comunicare/Informații publice 

/Administrativ: Ionică Magdalena 

Șef birou Comunicare Informații de interes public /Administrativ- Spătaru 

Cristiana Maria 

Șef birou Financiar Contabilitate salarizare –Bădescu Liliana Silvia 

                Coordonator activitate Contractare Facturare : Ion Dorina 

                       Coordonator activitate Urmărire Recuperare debite : Bănuță Gabriel 

                      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 dă 

informațiile solicitate de către clienți, la telefon nr.0248.636.535 . 

Referitor la fluctuația de personal pe parcursul anului 2020, 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. 

Urmare a expirării la data de 30.09.2020 a mandatului Administratorilor  și a 

Directorului General al S.C.Salubritate 2000 S.A.Pitești, prin Hotărârea Adunării 

Generale a Acționarilor nr.10/23.09.2020 a fost numit noul Consiliu de Administrație, 

cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2016 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr.722/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice, respectiv a procedurii de selecție.  

Începând cu 01.10.2020, membrii Consiliului de Administrație pentru 

mandatul 01.10.2020-30.09.2024, sunt: Becheanu Romi Ilie-administrator executiv 

(numit Director General provizoriu prin decizia Consiliului de Administrație 

nr.17/01.10.2020, iar după finalizarea selecției conform procedurilor legale, numit 

Director General prin decizia Consiliului de Administrație nr.30/28.12.2020 pentru 

mandatul 04.01.2021-30.09.2024), Diaconescu Adrian Dorin-Președinte al Consiliului 
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de Administrație (decizia Consiliului de Administrație nr.16/01.10.2020), Dragomir 

Savu, Olteanu Elena Zînica și Bivoleanu Alexandru.   

Referitor la fluctuația personalului, la nivelul personalului direct productiv/ 

personalului indirect productiv au fost: 6  încetări ale contractului individual de muncă 

pentru lucrători operativi pentru autocompactoare/1 pensionare, 7 contracte individuale 

de muncă încheiate pentru lucrători operativi pentru autocompactoare, 3 contracte 

individuale de muncă încheiate pentru șoferi mașină mare tonaj, 3 contracte individuale 

de muncă încheiate pentru casieri încasatori și 1 contract individual de muncă pentru 

funcția de faianțar.  

Câștigul mediu brut lunar la nivelul societății pe anul 2020 a fost de 4672 

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 2020 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 

2020 societatea nu a avut parteneriate cu alte instituții publice, nu a desfășurat activități 

cu voluntari și nu a participat în asociații internaționale, înfrățiri.     

              Legislație  

 La proiectele de acte normative, menționăm că în anul 2020 S.C. Salubritate 

2000 nu a participat la nici o inițiere de act normativ. 
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Anexa nr.13 

 

     SC SALPITFLOR GREEN SA  

 

 

Profil organizațional 

Înfiinţată în anul 2010, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului 

Piteşti, Salpitflor Green este o societate comercială, sub autoritatea Consiliului Local al 

Municipiului Pitești cu rolul de a administra, prin gestiune delegată, serviciile de 

salubrizare, respectiv activitățile de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor 

publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 

acestora pe timp de polei sau îngheț și serviciile de administrare a domeniului public și 

privat, respectiv activitățile de amenajare şi întreţinerea zonelor verzi și igienizarea și 

regularizarea cursurilor de apă – izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan și construire, 

modernizare, întreţinere, administrare şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a 

bazarelor, târgurilor și oboarelor în municipiul Pitești. 

Societatea Salpitflor Green S.A. își desfășoară activitatea în baza contractelor 

de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.15557/30.03.2018, nr.15559/30.03.2018 și 

32672/12.07.2018. 

Societatea funcţionează potrivit reglementărilor legale în vigoare privind 

societăţile, respectiv Legea nr.31/1990 a societăţilor, republicată, 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 întreţinerea zonelor verzi și igienizarea și regularizarea 

cursurilor de apă – izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan; 

• măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și 

transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de 

polei sau îngheț; 
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• construire, modernizare, întreţinere, administrare şi exploatarea pieţelor 

agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor în municipiul Pitești. 

Societatea Salpitflor Green S.A. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 

de pe lângă Tribunalul Argeş cu nr. J03/913/16.09.2010, având codul unic de 

înregistrare fiscală RO 27393335 şi atribut fiscal RO, este o societate cu capital de stat 

având drept acţionar majoritar Consiliul Local al Municipiului Piteşti. 

Societatea Salpitflor Green S.A. a rectificat sistemul de management integrat 

mediu-calitate-sănătate și securitate ocupațională, în conformitate cu Standardele ISO 

9001: 2015, ISO 14001: 2015 și OHSAS 18001: 2008, sistem implementat pentru 

următoarele puncte de lucru: sediul social din str. Lotrului, nr.1, Piața Calea București 

(Ceair), Piața Smârdan, Piața Trivale, Piața Prundu, Piața Războieni, Piața Traian, Bazar 

Gheorghe Lazăr, Târg Săptămânal, Pepiniera Mărăcineni, Pepiniera Găvana. Activitatea 

societății este influențată în mod direct de deciziile legislative, serviciile publice 

constituind un punct de interes major în activitatea autorităților locale, urmare a 

interesului 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/ office@salpitflorgreen.ro, 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 2020 de către SC 

SALPITFLOR GREEN SA Piteşti s-a făcut conform Ordinului nr.3818/2019 privind 

aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor 

de fundamentare a acestuia, Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea 
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disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile 

administrative teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect 

o participație majoritară, Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, Legea 

nr.06/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, Ordonanța Guvernului 

nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale 

şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile 

autonome, Hotărârea Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de 

gestiune. 

Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli va asigura îndeplinirea 

obiectului de activitate al societăţii, proiectul BVC-ului pentru anul 2020 fiind aprobat 

de reprezentanţii Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor şi de către 

Consiliul de Administraţie. 

Bugetul de Venituri şi cheltuieli pe anul 2019 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. 

La întocmirea  proiectului de buget s-a avut în vedere faptul că în anul 2019, 

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 2020 s-a efectuat în concordanță 

cu elementele de bază ale patrimoniului şi potenţialul economic al SC SALPITFLOR 

GREEN SA Pitești, respectiv imobilizările corporale şi necorporale, stocurile de materii 

prime şi materiale, de obiecte de inventar, număr mediu de personal, asigurările sociale 

şi protecția socială ale angajaţilor, consumurile, vânzările etc. şi are la bază principiul 

prudenţei şi al continuităţii activităţii, în condiţii de eficienţă economică în 

dimensionarea resurselor necesare finanţării întregii activităţi.    

Pentru anul 2020 fundamentarea indicatorilor din propunerea BVC s-a făcut 

luând în considerare următoarele aspecte: rezultatele preliminate privind execuția BVC 

pentru anul 2019, tarifele aprobate, organigrama şi statul de functii aprobate, 
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propunerile şefilor secţiilor de producție şi a compartimentelor de specialitate din cadrul 

societăţii privind programele de achiziții, reparaţii, întreținere, mentenanţă, pregătire 

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 și obiectivele de investiţii. 

I. VENITURI TOTALE estimate a fi realizate pentru anul 2020 în valoare 

de 29.999,41 mii lei, din care: 

• Venituri din exploatare în valoare de 29.993,81 lei faţă de valoarea 

realizată din anul 2019 de 28.440,45 mii lei care cuprind: 

-venituri din servicii prestate în sumă de 26.999,31 mii lei şi reprezintă 

venituri din taxe forfetare, prestări servicii, refacturare utilități, alte venituri;                   

-venituri din chirii în valoare de 2.500,00 mii lei şi reprezintă venituri din 

închiriere spații comerciale, boxe, vitrine; 

-alte venituri din exploatare în valoare 27,50 mii lei şi reprezintă venituri din 

penalităţi calculate; 

-venituri din vânzarea mărfurilor în valoare de 110,00 mii lei; 

-venituri aferente costului producției în curs de execuție în valoare de 350,00 

mii lei; 

-alte venituri în valoare de 7,00 mii lei. 

• Venituri financiare în valoare de 5,60 mii lei care cuprind: 

- venituri din dobânzi 5,60 mii lei   

II. CHELTUIELI TOTALE estimate a fi realizate pentru anul 2020 în 

valoare de 29.999,41 mii lei  din care: 

• Cheltuieli din exploatare sunt estimate în sumă de 29.999,41 mii lei, 

reprezentând cheltuieli destinate operării şi asigurării funcţionării în condiţii optime a 

serviciilor prestate din care principalele cheltuieli sunt: 

a)  Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 5.117,42 mii lei, din care: 

- cheltuielile privind stocurile sunt estimate în sumă de 3.859,38 mii lei, din 

care: 
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- cheltuielile cu materialele consumabile sunt estimate în sumă de 1.531,00 

mii lei la nivelul realizărilor anului 2019: din care cheltuieli cu piese de schimb în sumă 

de 105,00 mii lei, cheltuieli cu combustibilul în sumă de 810,00 mii lei, cheltuieli cu 

alte materiale consumabile în sumă de 616,00 mii lei; 

- cheltuielile de natura obiectelor de inventar sunt estimate în suma de 190,00 

mii lei; 

      - cheltuielile privind apa, energia, gazul sunt estimate în sumă de 1.448,04 mii 

lei, estimarea acestor cheltuieli are la bază contractele de furnizare încheiate cu 

furnizorii de utilităţi de către societatea noastră; 

      - cheltuielile cu mărfurile sunt estimate în sumă  350,00 mii lei; 

      - cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile estimate în sumă de  42,34  mii lei; 

      - cheltuielile cu chiriile estimate în sumă de 1,20 mii lei; 

                - cheltuielile cu primele de asigurare estimate în sumă de 121,00 mii lei 

privind asigurarea parcului auto; 

      - cheltuielile de protocol, reclamă şi publicitate estimate în sumă de 18,00 mii 

lei: reprezintă servicii de informare şi conştientizare a populaţiei, din care cheltuieli de 

protocol 5,00 mii lei și cheltuieli de reclamă și publicitate 13,00 mii lei; 

      - cheltuielile cu deplasări, diurnă estimate în sumă de 14,00 mii lei reprezintă 

în majoritate cheltuieli cu deplasarea salariaţiilor la cursuri de formare profesională; 

      - cheltuielile poştale şi taxe de telecomunicaţii estimate în sumă 16,00 mii lei, 

reprezintă cheltuieli cu telefonia fixă şi mobilă; 

      - cheltuielile cu serviciile bancare şi asimilată estimate în sumă 19,20 mii lei 

reprezintă – comisioanele percepute de bănci pentru încasarea facturilor şi plăţile 

efectuate de unitatea noastră prin unităţile bancare; 

      - cheltuielile cu serviciile executate de terţi estimate în sumă 1.026,30 mii lei: 

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, pază, 

verificare ISCIR, gunoi, imprimare, service lifturi, servicii de pază, service PC și 

încărcări cartușe, panouri informare, certificare management calitate, revizii chiller 

centrale termice, etc;  
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• Cheltuieli privind impozite și taxe estimate în sumă 555,00 mii lei, 

reprezintă : 

          - cheltuielile cu redevenţele estimate în sumă de 250,00 mii lei: redevenţă 

stabilită conform contractelelor de concesiune nr.15557/30.03.2018, nr.15559/ 

30.03.2018 și 32672/12.07.2018 și a hotărârilor consiliului local prin care s-a stabilit 

cuantumul redevenței pentru fiecare activitate în parte; 

                b)  Cheltuieli cu personalul în valoare de 23.555,09 mii lei. 

La fundamentarea cheltuielilor cu personalul s-au avut în vedere prevederile 

Legii nr.5/2020 a Bugetului de stat pe anul 2020, OUG nr.26/2013 privind întărirea 

disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o 

participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr.47/2014 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

La prognoza cheltuielilor cu personalul s-a avut în vedere un număr de 551 de 

salariați.  

             Cheltuieli cu personalul  în valoare de 23.555,09 mii lei din care: 

                - cheltuieli cu salariile de bază în valoare de 20.657,44 mii lei;  

                - cheltuieli cu tichetele de masă 1.534,50 mii lei;   

                -cheltuieli aferente contractului de mandat 310,15 mii lei din care: 

indemnizație fixă director general 135,36 mii lei și indemnizație fixă Consiliul de 

Administrație – 174,79 mii lei;  

- contribuția asiguratorie în muncă și fondul de handicap – 1.053,00 mii lei. 

• Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 771,90 mii lei, din care: 

                - cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe 770,00 mii lei, cuprind 

cheltuiala cu amortizarea mijloacelor fixe; 

                - alte cheltuieli de exploatare estimate în valoare de 1,90 mii lei. 

                La fundamentarea cheltuielilor au fost luate în calcul eventualele creșteri de 

preț la materialele consumabile, carburanți, piese schimb, apă, gaze, obiecte de inventar, 

echipament protecție etc. 
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Cheltuielile estimate pentru 2020 au fost prognozate în funcție de necesitățile 

obiective ale societății fiind luate măsuri pentru buna gospodărire eficientă a resurselor. 

REZULTATUL BRUT 

 Pentru anul 2020 Societatea SALPITFLOR GREEN SA a prognozat un profit 

brut în valoare de 0 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. Verificări și întrețineri 

semestriale la hidranți interiori, 

robineți și vane pe rețea și rețea 

de conducte 

1.840,00 Achiziţie directă Societatea Geo – Sting 

SRL 

2. Servicii întreţinere computere 

personale, reîncărcare, înlocuire 

tonere, unități de imagine, piese 

de schimb, administrare site.  

8.400,00 Achiziţie directă  Societatea România 

Ovidiu Company SRL 

3. Servicii medicina muncii 33.258,00 Achiziţie directă Solomed Plus SRL 

4. Servicii supraveghere instalaţii 

RSVTI 

6.000,00 Achiziţie directă PFA Dănilă Mihaela 

5. Servicii de întreținere și 

mentenanță la sistemele de 

avertizare la incendiu 

3.025,20 Achiziţie directă Societatea Contact 

Electric SRL 

6. Servicii de întreținere instalații 

electrice și citire contori 

14.400,00 Achiziţie directă Societatea MGM Unic 

Electro Impex SRL 

7. Servicii de verificare, reparare 

și reîncărcare stingătoare de 

incendiu 

2.853,00 Achiziţie directă Societatea Geo – Sting 

SRL 

8. Servicii publicitate media 5.600,00 Achiziţie directă Societatea Media Video 
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Two SRL 

9. Furnizare lapte 71.295,00 Achiziţie directă  Societatea Brădet SRL 

10. Furnizare pâine 27.864,00 Achiziţie directă Societatea Standard 

Mondopan Group SRL 

11. Service și mentenanță sistem de 

alarmare la efracție/ 

supraveghere video 

7.058,76 Achiziţie directă Societatea Contact 

Electric SRL 

12. 

 

Servicii întreţinere ascensoare 6.000,00 Achiziţie directă Societatea Trivale 

Impex Lift SRL 

13. Servicii de telefonie/internet 

 

11.024,76 Achiziţie directă Societatea Telekom 

Romania 

14. Servicii pază 

 

949.329,30 Anexa 2B – 

Procedură proprie 

Societatea Șoimul 

Securiti Protect SRL 

15. Servicii de consultanță achiziții 

publice – expert cooptat  

Energie Electrică 

4.500,00 Achiziţie directă Societatea Best Global 

Consulting SRL 

16. Asistență tehnică a caselor de 

marcat 

580,00 Achiziţie directă Societatea Deck 

Birotica Group SRL 

17. Servicii de consultanță achiziții 

publice – expert cooptat  

Servicii de pază 

4.500,00 Achiziţie directă Societatea Best Global 

Consulting SRL 

18. Servicii de reparație auto 

AG.10.UGI cf. Deviz. 00TUQ 

23638 

9.190,51 Achiziţie directă Societatea Dutch Truck 

Service S.R.L 

19. Formare profesională, 

Curs conducător auto CPC 

350,00 Achiziţie directă Fundația academică de 

transport intern și 

internațional 

20. Servicii de consultanță achiziții 

publice–expert cooptat  

Furnizare carburant pe bază de 

carduri valorice 

4.500,00 Achiziţie directă Societatea Best Global 

Consulting SRL 

21. Servicii de închiriere pavilion 

cort 10/20 metri 

9.000,00 Achiziţie directă Societatea 

Carpet&More Decor 

SRL 
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22. Lucrare la sistemul de 

supraveghere video și alarmare 

la efracție 

9.109,24 Achiziţie directă Societatea Contact 

Electric SRL 

23. Furnizare container vestiar – 1 

buc 

11.880,00 Achiziţie directă - 
INVESTIȚII 

Societatea Sodacma 

SRL 

24. Furnizare pompă centrifugă – 2 

buc 

17.200,00 Achiziţie directă -
INVESTIȚII 

Societatea Technology 

Promotion SRL 

25. Lucrare de proiectare, 

executare, avizare,  aeroterme 

cu funcționare pe gaz – 2 buc 

170.313,72 Achiziţie directă -

INVESTIȚII 

Societatea Engie 

Romania S.A 

26. Lucrare de execuție, avizare, 

livrare centrală termică pe gaz - 

1 buc 

14.519,75 Achiziţie directă -
INVESTIȚII 

Societate Hidro Gaz 

Pipe SRL 

27. Furnizare trandafiri la ghiveci  12.750,00 Achiziţie directă Csiki Istvan Lorand 

PFA 

28. Furnizare rulou de gazon – 

3.000 mp 

34.500,00 Achiziţie directă Societatea Gazonul 

SRL 

39. Furnizare butași de trandafiri  6.500,00 Achiziţie directă Csiki Istvan Lorand 

PFA 

30. Furnizare plante – Prunus 

Cerasifera Pissardi – 55 buc 

26.400,00 Achiziţie directă Societatea Gardenflor 

Expert Comerce SRL  

31. Furnizare piese și accesorii 

pentru mașini/unelte 

7.664,64 Achiziţie directă Societatea Technology 

Promotion SRL 

32. Furnizare energie electrică 871.106,91 Procedură 
Simplificată 

Societatea CEZ 

Vanzare 

33. Furnizare carburant 979.850,00 Licitație deschisă Societatea Rompetrol 

Downstream SRL 

34. Furnizare gaze naturale 96.625,87 Achiziţie directă Societatea Engie 

Romania SRL 

35. Furnizare rulou de gazon – 

2.000 mp 

23.000,00 Achiziţie directă Societatea Gazonul 

SRL 

36. Furnizare saci menajeri diferite 

mărimi 

12.063,15 Achiziţie directă Societatea Tody Plast 

Arges SRL 

37. Furnizare  Eurocontainer 1100 44.800,00 Achiziţie directă Societatea Gradinariu 
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litri Import Export SRL 

38. Furnizare componente sistem 

irigat 

3.536,80 Achiziţie directă Societatea Inttech 

Industry SRL 

39. Furnizare mașini de tuns gazon 

HRG 416 – 4 buc 

7.720,00 Achiziţie directă Societatea Technology 

Promotion SRL 

40. Furnizare saci material 

antiderapant Big-bags 

5.290,00 Achiziţie directă Societatea Val Industry 

SRL 

41. Furnizare maturi verzi 

reflectorizante 

19.840,00 Achiziţie directă Societatea Emad Serv 

Milenium SRL 

42. Furnizare Coș verde stradal 9.300,00 Achiziţie directă Societatea Gradinariu 

Import Export SRL 

 

43. Furnizare Bulbi lalele 59.010,00 Achiziţie directă Societatea CDF Craiu 

construct SRL 

44. Furnizare echipamente protecție 48.985,30 Achiziţie directă Societatea Romimpex 

SRL 

45. Furnizare plante – Catalpa 

Bignonioides Nana – 30 buc 

12.000,00 Achiziţie directă Societatea Gardenflor 

Expert Comerce SRL  

46. Furnizare cos verde stradal 9.000,00 Achiziţie directă Societatea AX 

Perpetum Impex SRL 

47. Furnizare răsaduri de flori 43.782,00 Achiziţie directă Societatea CDF Craiu 

construct SRL 

48. Furnizare semințe de flori 6.824,31 Achiziţie directă Societatea Anthesis 

International SRL 

49. Furnizare îngrășăminte pentru 

plante 

13.731,55 Achiziţie directă Societatea Unisem SRL 

 

• Număr de procese de achiziţii pe categorii, pentru anul 2020:  

Produse = 977 

Servicii = 407 

Lucrări =  3 

• Achiziţii realizate prin sistemul electronic din totalul achiziţiilor 

desfăşurate pe parcursul anului 2020:  
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Achiziţii  SEAP:  1.387 

• Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziţii: 

Produse =  5 zile 

Servicii =   5 zile 

• Număr de contestaţii formulate la CNSC: 0 

• Proceduri anulate sau sunt în procedură de anulare: 0 

Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia  

Numărul total de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată: 25 litigii 

JUDECĂTORIA PITEŞTI: 

Număr total: 5 litigii 

Obiectul litigiilor: 

- pretenţii: 2 litigii 

- obligația de a face: un litigiu 

- penal: 2 litigii 

Stadiul litigiilor: 

- 2 câștigate 

- 3 nefinalizate 

 TRIBUNALUL ARGEŞ:  

Număr total: 11 litigii 

Obiectul litigiilor: 

- litigii de muncă: 5  

- penal: 1 litigiu 

- acțiune în răspundere patrimonială: 1 litigiu 

- daune morale: 1 litigiu 

- pretenții: 2 litigii 

- acțiune în constatare recurs: 1 litigiu 

Stadiul litigiilor: 

- 4 câştigate 

- 6 nefinalizate 

- 1 pierdut 
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TRIBUNALUL SPECIALIZAT ARGEŞ     

Număr total: un litigiu 

Obiectul litigiilor: 

- acțiune în constatare recurs  

Stadiul litigiilor: 

- declinare competență 

CURTEA DE APEL ARGEŞ 

Număr total: 7 litigii 

Obiectul litigiilor 

- pretenții: 3 litigii 

- faliment: 1 litigiu 

- litigii de muncă: 2 litigii 

- acțiune în răspundere patrimonială: 1 litigiu 

Stadiul litigiilor: 

- 2 câștigate  

- 5 nefinalizate 

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE 

Număr total: 0 litigii 

 

Organigrama 

Prin Decizia nr.55/13.12.2019 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 2020: 487 

- la sfârşitul anului 2020: 486 

 Concursuri organizate pentru ocuparea unor posturi vacante: 21 
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 Funcţii de conducere exercitate temporar în anul 2020: 2 

Venitul mediu brut/salariat/unitate pe anul 2020: 3416 lei 

- Secţia Pieţe Agroalimentare: 3305 lei 

- Secţia Salubrizare Căi Publice: 3460 lei 

- Secţia Spaţii Verzi: 3176 lei 

- Administratori/Consiliul de Administraţie: 2565 lei  

  

 Relația cu comunitatea 

 Prezentul Raport de activitate a fost întocmit în conformitate cu anexa nr.3 

din HG nr.123/2002 pentru aprobarea normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 
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