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ZiLeLe MunicipiuLui pitești
Sâmbătă 13 mai 2017
Ora 08:00 – Campionatul Naţional

Militar – etapa finală – nataţie; Bazinul
Olimpic Piteşti  

Ora 09:00 – Concursul Naţional de
Dans Sportiv „Dansul Florilor” – ediţia a
29-a; Sala Sporturilor Piteşti  

Ora 15:00 – Campionatul Naţional
Militar – etapa finală – atletism;
Stadionul ,,Nicolae Dobrin”  

Duminică 14 mai 2017
Ora 08:00 – Campionatul Naţional

Militar – etapa finală – nataţie; Bazinul
Olimpic Piteşti

Ora 09:00 – Concursul Naţional de
Dans Sportiv „Dansul Florilor” – ediţia a
29-a; Sala Sporturilor Piteşti

Ora 10:00 – Cupa Total Sport Art –
ediţia a IV – a – nataţie; Bazinul Olimpic
Piteşti

Ora 15:00 – Campionatul Naţional
Militar – etapa finală – atletism;
Stadionul ,,Nicolae Dobrin” 

Luni 15 mai 2017
Ora 16:00 – Colocviul cu tema

,,Frumosul şi urâtul în istorie”; Centrul
Cultural al Municipiului Piteşti, Sala
Simpozion

Marţi 16 mai 2017
Ora 16:00 – Simpozionul cu tema

,,Riscurile democraţiei”;  Centrul Cultural
al Municipiului Piteşti, Sala Ars Nova 

Miercuri 17 mai 2017
Ora 10:00 – Festivitatea de acordare a

diplomelor de fidelitate cuplurilor care au
împlinit 50 respectiv 60 de ani de
căsătorie neîntreruptă; Sala Mare –
Primăria Municipiului Piteşti

Ora 15:00 – Cenaclul ,,Armonii
Carpatine”; Centrul Cultural al
Municipiului Piteşti,  Sala Ars Nova

Joi 18 mai 2017
Ora 10:00 – Festivitatea de premiere a

unităţilor de învăţământ participante la
„Simfonia  Lalelelor”, ediţia a 40-a –
2017; Sala Mare, Primăria Municipiului
Piteşti

Ora 17:00  – Festivitatea de premiere a
câştigătorilor concursului ,,Cea mai
frumoasă şi cea mai curată asociaţie de
proprietari din Municipiul Piteşti”; Sala
Mare, Primăria Municipiului Piteşti

Ora 17:00  – Lansarea volumului de
proză cu titlul ,,Manual de utilizare a
omului”; Centrul Cultural al Municipiului
Piteşti, Sala Ars Nova 

Ora 20:00 – Concert Simfonic
Extraordinar al Filarmonicii Piteşti –
dedicat Zilelor Municipiului Piteşti;
Centrul Multifuncţional Piteşti

Vineri 19 mai 2017
Ora 10:00 – Lansarea romanului

,,Călare pe vânt” – scriitor Marin Ioniţă;
Sala Mare, Primăria Municipiului Piteşti

Ora 11:00 – Evocare istorică a atestării
municipiului Piteşti; Monument ,,Mircea
cel Bătrân” Piteşti

Ora 12:00 – Lansare de carte
electronică cu titlul ,,Biserica Domnească

Sfântul Gheorghe”; Centrul Cultural al
Municipiului Piteşti, Sala Ars Nova  

Ora 17:00 – Spectacol de muzică
tânără ,,Carnavalul Tinereţii”; Piaţa
Vasile Milea 

Ora 17:00 – Festivalul Coral
Internaţional ,,Emanoil Popescu”, ediţia
I; Centrul Multifuncţional Piteşti

Ora 19:00 – Parada ecvestră pe traseul
– Piața Primăriei – Piața Vasile Milea –
Piața Primăriei

Ora 19:00 – Noaptea albă a muzeelor
– Foc de artificii – ora 22,30; Muzeul
Judeţean Argeş

Ora 21:00 – Spectacol de sunet şi
lumini al fântânii muzicale; Piaţa
Primăriei Municipiului Piteşti

Sâmbătă 20 mai 2017
Ora 10:00 – Expoziţie de panouri cu

imagini ale Piteştiului de odinioară; Zona
Centrală a Municipiului Piteşti 

Ora 10:00  – Cupa Municipiului Piteşti
la fotbal feminin; teren sintetic Complex
,,Nicolae Dobrin”

Ora 10:00 – Streetball; Piaţa Primăriei
Municipiului Piteşti 

Ora 11:00  – Concursul Municipal de
Balet şi Gimnastică Ritmică, ediţia I;
Piaţa Primăriei Municipiului Piteşti 

Ora 11:00 – Crosul Municipiului
Piteşti; Parcul Lunca Argeşului Piteşti  

Ora 1700 – Festivalul Coral
Internaţional ,,Emanoil Popescu”, ediţia
I; Centrul Multifuncţional Piteşti 

Ora 1900 – Concert Extraordinar în
aer liber al Filarmonicii Piteşti; Piaţa
Primăriei Municipiului Piteşti

Ora 21:00 – Spectacol de sunet şi
lumini al fântânii muzicale; Piaţa
Primăriei Municipiului Piteşti 

Duminică 21 mai 2017
Ora 10:00 – Cupa Municipiului Piteşti

la fotbal feminin; teren sintetic Complex
,,Nicolae Dobrin”  

Ora 10:00 – Streetball; Piaţa Primăriei
Municipiului Piteşti 

Ora 13:00 – Slujbă religioasă închinată
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena,
patronii spirituali ai municipiului Piteşti;
Piaţa Primăriei Municipiului Piteşti

Ora 20:00 – Spectacol organizat cu
prilejul Zilelor Municipiului Piteşti. În
program - TAVI COLEN BAND & EMMA;
HORIA  BRENCIU & HB ORCHESTRA;
Piaţa Primăriei Municipiului Piteşti

Ora 22:00 – Spectacol de sunet şi
lumini al fântânii muzicale; Piaţa
Primăriei Municipiului Piteşti

Luni  22 mai 2017
Ora 14:00  –   Concursul Naţional de

,,Educaţie Rutieră CUPA DHS” – ediţia a
VIII-a (concurs de îndemânare pe
bicicletă); Piaţa Primăriei Municipiului
Piteşti

Ora 16:00 – Lansarea noului număr al
revistei document ,,Restituiri Piteşti”;
Centrul Cultural al Municipiului Piteşti,
Sala Ars Nova  

Ora 17:00 – Vernisajul Expoziţiei de
Pictură sub genericul ,,Octavian Butoi- In
Memoriam”; Complexul Expoziţional
Casa Cărţii - parter
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JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL

H O t Ă R Â R e
privind modificarea H.c.L. 
nr. 71/30.03.2017 și a H.c.L.
nr. 76/30.03.2017

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Pitești; 
- Raportul nr. 18265/2017 al Direcţiei

Economice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.
24/2000 privind Normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (l) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e :

Art.I. Se modifică H.C.L. nr.71/30.03.2017
privind aprobarea bugetului municipiului Pitești
pe anul 2017, după cum urmează: 

a) în anexa nr. 3, la capitolul 84.02
„Transporturi”, grupa C „Alte cheltuieli de
investiţii”, categoria „Proiectare”, Administrația
Domeniului Public Piteşti, în sensul înlocuirii
sintagmei obiectivului „Reabilitare strada Petre
Ispirescu” cu sintagma „Modernizare strada
Petre Ispirescu” și al înlocuirii sintagmei
obiectivului „Reabilitare strada George Sion” cu
sintagma „Modernizare strada George Sion”;

b) în anexa nr. 7, la capitolul 51.02 „Autorități
publice și acțiuni externe”, în sensul diminuării
cu suma de 7 mii lei a valorii la poziția nr. 1,
mijlocul fix „Stație de lucru” și al suplimentării
cu suma de 7 mii lei a valorii la poziția nr. 2,
mijlocul fix „Laptop”.

Art.II. Se modifică H.C.L. nr.76/30.03.2017
privind aprobarea bugetului Administrației
Domeniului Public Piteşti pe anul 2017, după
cum urmează:

a) în anexa nr. 2, în sensul influențelor
prevăzute la art. 1, alin (1), lit. a);

b) în anexa nr. 3, la capitolul 84.02
,,Transporturi“, poziția nr. 1, mijlocul fix
„Autobasculantă 8-10 tone”, cantitatea va fi de 2
bucăți.

Art.III. Primarul Municipiului Piteşti, Direcția
Tehnică, Direcţia Economică şi Administrația
Domeniului Public Pitești vor aduce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora de către Secretarul
Municipiului Piteşti. 

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin  
piteşti 
nr. 137 din 27.04.2017

JuDeȚuL ARGeș
MunicipiuL pitești
cOnSiLiuL LOcAL

H O t Ă R Â R e
privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale aplicabile 
în anul fiscal 2018

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit
în şedinţă ordinară;

Luând în discuţie:
-  Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
- Raportul nr. 16.376/06.04.2017 al Direcţiei

Impozite și Taxe Locale, Direcţiei Administraţie
Publică Locală, Direcţiei Dezvoltare Locală,
Direcţiei Tehnice, Servicului Urbanism și
Autorizații de Construire și Compartimentului
Autorizare Activităţi Economice, Calitate şi
Control Intern;

- Avizele comisiilor de specialitate ale
consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

Văzând prevederile Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, ale HGR nr. 1/2016 pentru aprobarea
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, ale OUG nr.
44/16.04.2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 36
alin. (4) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art. 20 alin. (1)
lit.”b” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr. 119/1996 cu privire la
actele de stare civilă, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi ale HGR nr.
64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu
privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în
materie de stare civilă; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e :

Art.1. Impozitele şi taxele locale pentru anul
fiscal 2018, se stabilesc, la acelaşi nivel cu cel al
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
2017, potrivit anexelor nr. 1 – 10.

Art.2. Anexele nr. 1 – 10 fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Piteşti, Direcția
Impozite și Taxe Locale, Direcţia Economică,
Direcţia Administraţie Publică Locală, Direcţia
Dezvoltare Locală, Direcţia Tehnică, Servicul
Urbanism și Autorizații de Construire,
Compartimentul Autorizare Activităţi
Economice, Calitate şi Control Intern,
Administraţia Domeniului Public Piteşti,
Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Piteşti, Direcția pentru Evidenţa
Persoanelor a Municipiului Piteşti vor aduce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora, precum şi Consiliului
Judeţean Argeş, Administraţiei Județene a
Finanţelor Publice Argeș, Poliţiei Locale a
Municipiului Piteşti, Direcția de Sănătate Publică
Argeş de către Secretarul Municipiului Piteşti.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri se
completează cu orice modificări aduse Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, precum și HGR nr.
1/2016 pentru aprobarea Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea va fi publicată în „Informaţia
Piteştenilor”.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti    
nr. 139 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL

H O t Ă R Â R e
privind prelungirea unor
contracte de asociere şi a unor
contracte de închiriere teren
aparţinând domeniului public
al municipiului piteşti ocupat
de construcţii provizorii,
autorizate în condiţiile legii,
situate în staţiile de transport
public local de călători

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Pitești;
- Raportul nr. 15985/05.04.2017 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017,nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

-Adresa nr.3067/03.03.2017 a Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Piteşti, înregistrată sub
nr.10773/06.03.2017 la Primăria Municipiului
Piteşti precum şi solicitările chiriaşilor;

-Programul de investiţii al Municipiului Piteşti
pe anul 2017 aprobat prin H.C.L.
nr.71/30.03.2017;

Văzând şi prevederile art. 36 alin. (2) lit."c" din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

H O t Ă R Ă Ş t e:

Art.1.(1) Prelungirea, până la data începerii
realizării obiectivului de investiţii ,,Staţii
aşteptare călători transport urban în zona
municipiului Piteşti”, dar nu mai târziu de
30.04.2018, a contractelor de asociere cu agenţii
economici pentru exploatarea în comun a unor
staţii de transport public local de călători,
potrivit anexei nr.1.

(2) Prelungirea, până la data începerii
realizării obiectivului de investiţii ,,Staţii
aşteptare călători transport urban în zona
municipiului Piteşti”, dar nu mai târziu de

Hotărâri ale consiliului local Pitești
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30.04.2018, a contractelor de închiriere teren,
situat în staţii de transport local de călători,
potrivit anexei nr.2.

Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(3) Modificarea contractelor prevăzute la
alin.(1) și alin.(2), în sensul că în articolul cu
privire la plata obligațiilor sintagma ,,la data
plății” se înlocuiește cu sintagma ,,la data
facturării”.

(4) Modificarea contractelor prevăzute la alin.
(1) şi alin. (2) se face prin act adiţional semnat în
numele şi pentru locator de către Primarul
Municipiului Piteşti, care se împuterniceşte în
acest sens.

Art.2. Primarul Municipiului Piteşti şi Direcţia
Administraţie Publică Locală, vor aduce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care le
va fi comunicată acestora, precum şi Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Piteşti, de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 141 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL 

H O t Ă R Â R e
privind aprobarea
Regulamentului de organizare
si funcționare a Autorității
urbane

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
-H.C.L. nr.136/05.04.2017 privind

constituirea, la nivelul municipiului Piteşti, a
Autorității Urbane - Organism Intermediar de
nivel II al Programului Operațional Regional
2014-2020; 

-Raportul nr. 17066/ 11.04.2017 al Direcţiei
Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale
consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

Văzând prevederile art. 7 alin. (4) din
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului si art.
123, alin. 6 din Regulamentul (UE) nr.
1303/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului, ale H.G.R nr. 398/27.05.2015 pentru
stabilirea cadrului instituțional de coordonare și
gestionare a fondurilor europene structurale și
de investiții și pentru asigurarea continuității
cadrului instituțional de coordonare și gestionare
a instrumentelor structurale 2007-2013,
modificată si completată prin H.G.R nr.
904/2016, precum și ale Ordinului ministrului
Dezvoltării Regionale Administrației Publice și
Fondurilor Europene nr. 112/20.01.2017 pentru
aprobarea Documentului Cadru de
Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile –
Axa Prioritara 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane
Durabile”; 

Având în vedere prevederile art.36 alin. (6) lit.
”a” pct.11 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și
funcționare a Autorității Urbane, denumit în
continuare “Regulament”, potrivit anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Dispozițiile prezentei hotărâri se
completează cu procedurile de lucru aferente
Autorității Urbane în formatul pus la dispoziție
de către Autoritatea de Management pentru
Programul Operațional Regional 2014-2020 și
metodologia și criteriile de selectare strategică
aprobate de Comitetul de Monitorizare al
Programului Operațional Regional 2014-2020.

Art.3. Direcţia Tehnică și Autoritatea Urbană
vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei
hotărâri, care va fi comunicată acestora de către
Secretarul Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 142 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL

H O t Ă R Â R e
privind organizarea
manifestărilor prilejuite
de „Zilele Municipiului
piteşti” - ediţia a 25 -a

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti; 
- Raportul nr.16997/11.04.2017 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”c” şi
alin. (6) lit. ”a” pct.4 din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale H.C.L. nr. 11/26.01.2017
privind aprobarea principalelor manifestări
cultural – artistice, sportive, sociale care se
desfăşoară în municipiul Piteşti în anul 2017,
precum şi a unor evenimente ştiinţifice,
festivităţi, întâlniri oficiale şi de lucru, acţiuni şi
activităţi organizate de municipalitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, 

H O t Ă R Ă Ş t e :

Art.1. (1) Se aprobă organizarea „Zilelor
Municipiului Piteşti” – Ediţia a 25 -a, în luna mai
2017, prilejuite de împlinirea a 629 ani de la
prima atestare documentară a „Piteştilor” şi a
sărbătoririi Sfinţilor Împăraţi Constantin şi
Elena, Patronii Spirituali ai Municipiului Piteşti.

(2) Organizatorii „Zilelor Municipiului Piteşti”
– Ediţia a 25 -a sunt Consiliul Local al
Municipiului Piteşti, Primăria Municipiului
Piteşti, Centrul Cultural Piteşti, Filarmonica
Piteşti şi Serviciul Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Piteşti.

Art.2. (1) Se aprobă devizul estimativ de
cheltuieli pentru organizarea „Zilelor
Municipiului Piteşti” – Ediţia a 25 -a, în sumă de
270.000 lei, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, în care se
include şi finanţarea cheltuielilor pentru
premierea concursului ,,Cea mai frumoasă şi cea
mai curată asociaţie de proprietari din
Municipiul Piteşti”- ediţia a VII-a.

(2) Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea
„Zilelor Municipiului Piteşti” – Ediţia a 25 -a, se
face din bugetul aprobat cu această destinaţie al
Centrului Cultural Piteşti, de la bugetul local, din
sume provenite, în principal, din sponsorizări,
cuprinse la capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere şi
religie”.

Art.3. (1) Primarul Municipiului Piteşti poate
aproba comercializarea de produse şi servicii, în
zona centrală a municipiului Piteşti.

(2) Tariful pentru ocuparea domeniului public
în vederea desfăşurării de activităţi comerciale cu
ocazia ,,Zilelor Municipiului Piteşti” – Ediţia a 25
– a este de 30 lei/mp/zi, la care se adaugă TVA.

(3) Lista agenţilor economici se întocmeşte,
până la data de 15.05.2017, prin grija Serviciul
Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Piteşti, care încasează, în
conformitate cu prezenta hotărâre, tariful
prevăzut pentru ocuparea temporară a
domeniului public şi care asigură paza şi
siguranţa amenajărilor şi a structurilor de
comerţ amplasate pe domeniul public.

Art.4. Programul acţiunilor cultural-artistice,
sportive şi altele asemenea, care vor avea loc cu
acest prilej, va fi aprobat de către Primarul
Municipiului Piteşti.

Art.5. Direcţia Dezvoltare Locală, Direcţia
Economică, Centrul Cultural Piteşti, Filarmonica
Piteşti şi Serviciul Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Piteşti, vor aduce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora, precum şi direcţiilor şi
compartimentelor independente din cadrul
Primăriei Municipiului Piteşti, de către
Secretarul Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 144 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL

H O t Ă R Â R e
privind modificarea 
şi completarea H.c.L. 
nr. 110/30.03.2017 privind
aprobarea programului
minimal de activităţi aferent
anului 2017 realizat 
de către centrul cultural 
al Municipiului piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
- Raportul nr.17264/12.04.2017 al Direcţiei de

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;
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- Adresa Centrului Cultural al Municipiului
Piteşti nr.535/12.04.2017, înregistrată la
Primăria Municipiului Piteşti sub
nr.17187/12.04.2017;

Văzând prevederile Legii nr.24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e :

Art. I. Se modifică şi se completează CAP. II
,,Acţiuni culturale” din anexa la H.C.L.nr.
110/30.03.2017 privind aprobarea programului
minimal de activităţi aferent anului 2017 realizat
de către Centrul Cultural al Municipiului Piteşti,
după cum urmează:

a) la poziţia cu numărul 24 se înlocuieşte suma
de 254 mii lei cu suma de 234 mii lei;

b) se introduce poziţia cu numărul 25, având
următorul cuprins: Festivalul Internaţional Coral
,,Emanoil Popescu”- ediţia I, cu un buget în sumă
de 20 mii lei.

Art. II. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr.
110/30.03.2017 sunt şi rămân valabile.

Art. III. Direcţia Dezvoltare Locală şi Centrul
Cultural al Municipiului Piteşti vor aduce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora de Secretarul
Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 145 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ 
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL 

H O t Ă R Â R e
privind aprobarea
”programului de îmbunătățire
a eficienței energetice 
pentru municipiul pitești”

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
- Raportul nr.14487/28.03.2017 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, precum și ale art. 44
alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e :

Art.1. - Se aprobă ”Programul de îmbunătățire
a eficienței energetice pentru municipiul Pitești”,
anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2. - Documentația prevăzută la art. 1 se
arhivează la Biroul Investiţii din cadrul Primăriei
Municipiului Piteşti.

Art.3. - Direcţia Tehnică, Direcţia Economică
și Direcția Dezvoltare Locală vor aduce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 146 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL 

H O t Ă R Â R e
privind aprobarea
rezultatelor examenului 
de atestare a persoanei fizice
pentru activitatea 
de administrare 
a imobilelor-condominii 
în Municipiul piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti; 
-Raportul nr.16943/11.04.2017 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

-Decizia nr.4/11.04.2017 a Comisiei de
atestare, constituită prin Dispoziţia Primarului
Municipiului Piteşti, nr. 1604/2013 cu
modificările și completările ulterioare;

-Decizia nr.1/11.04.2017 a Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, constituită prin
Dispoziţia Primarului Municipiului Piteşti,
nr.1604/06.11.2013 cu modificările și
completările ulterioare;

Văzând prevederile Legii nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr. 230/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Normelor
metodologice de aplicare a <LLNK 12007   230
10 201   0 18>Legii nr. 230/2007, aprobate prin
H.G. nr. 1588/2007, precum şi ale
Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea atestării persoanei fizice şi
autorizării persoanei juridice specializate, pentru
activitatea de administrare a imobilelor-
condominii în municipiul Piteşti, aprobat prin
H.C.L. nr. 273/26.09.2013, cu modificările și
completările ulterioare.  

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, 

H O t Ă R Ă Ş t e:

Art.1. (1) Aprobă rezultatele examenului de
atestare a persoanei fizice pentru activitatea de
administrare a imobilelor-condominii în
municipiul Piteşti, organizat în data de
16.03.2017, cuprinse în Lista candidaţilor admişi
la examenul de atestare, potrivit anexei nr.1.

(2) Aprobă rezultatele examenului de atestare
a persoanei fizice pentru activitatea de
administrare a imobilelor-condominii în

municipiul Piteşti, organizat în data de
16.03.2017, cuprinse în Lista candidaţilor
respinşi la examenul de atestare, potrivit anexei
nr.2. 

Anexele nr. 1 şi nr. 2  fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Direcţia Dezvoltare Locală şi Comisia de
atestare constituită prin Dispoziţia Primarului
Municipiului Piteşti, nr. 1604/06.11.2013, cu
modificările și completările ulterioare, vor aduce
la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

Hotărârea se publică  în  “Informaţia
Piteştenilor”.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti    
nr. 147 din 27.04.2017

Anexa nr. 1 la H.cL. nr.  /  .04.2017         

Lista candidaţilor 
admişi la examenul de atestare 
organizat în data de 16.03.2017

Nr. crt. Numele şi prenumele Nota 
candidatului

1 Dincă Mihai 705

2 Butuc C. Luciana 7225

3 Mitu Nicolae 7025

4 Stancu Anișoara 705

Anexa nr. 2 la H.cL. nr.  / .04.2017     

Lista candidaţilor 
respinşi la examenul de atestare
organizat în data de 16.03.2017

Nr. crt. Numele şi prenumele Nota 
candidatului

1 Bunea Petre Marian 4125

2 Coșuleț Sofia 660 

3 Linte Vasilica-Daniela 5575

4 Ionescu Daniela 480

5 Gheorghe Georgiana 275

6 Stănescu Marian 5925 

7 Drăguț Daniel 435

8 Lucan Gheorghe 610

9 Suditu Traian 000

10 Constantin Marian Nicușor 430

11 Tafarangă Maria 115

12 Grandori Valentin 4725

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL

HOtĂRÂRe
privind modificarea planului
de ocupare a funcțiilor publice
al Direcției pentru evidența
persoanelor a Municipiului
pitești, pentru anul 2017,
prevăzut în anexa nr. 2 la HcL
nr. 167/24.11.2016

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit
în şedinţă ordinară;

Luând în discuţie:
Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Pitești;
Raportul nr. 17792/18.04.2017 al Biroului

Management Resurse Umane;
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Avizele comisiilor de specialitate ale
consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

Adresa nr. 10245/18.04.2017 a Direcţiei
pentru Evidența Persoanelor a Municipiului
Piteşti, înregistrată la Primăria Municipiului
Piteşti sub nr. 17786/18.04.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și
prevederile art. 11 alin. (2) din Anexa nr. 1 la
Ordinul Președintelui Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici nr. 7660/2006, privind
aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea
Planului de ocupare a funcțiilor publice;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, 

HOtĂRĂŞte:

Art.I. Planul de ocupare a funcțiilor publice
din cadrul Direcţiei pentru Evidența Persoanelor
a Municipiului Piteşti, pentru anul 2017,
prevăzut în Anexa nr. 2 la H.C.L nr.
167/24.11.2017 privind aprobarea planului de
ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017
pentru aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Pitești precum și pentru Direcția
pentru Evidența Persoanelor a Municipiului
Pitești, Poliția Locală a Municipiului Pitești și
Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Pitești, se modifică după cum urmează:

a) pentru 1 funcție publică de conducere, de șef
serviciu, modalitatea de ocupare va fi concurs de
recrutare;

b) pentru 2 funcții publice de execuție,
respectiv 1 funcție publică de consilier clasa I
gradul profesional superior și 1 funcție publică de
consilier clasa I gradul profesional principal,
modalitatea de ocupare va fi concurs de
recrutare.

Art.II. Direcţia pentru Evidența Persoanelor a
Municipiului Piteşti va aduce la îndeplinire
dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi
comunicată acesteia şi Biroului Management
Resurse Umane, de către Secretarul Municipiului
Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 148 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL 

H O t Ă R Â R e
privind aprobarea Bugetului
de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2017 al S.c.
Salubritate 2000 S.A. piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Pitești; 
- Raportul nr.17525/13.04.2017 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele

nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

- Adresa S.C. Salubritate 2000 S.A. Piteşti
nr.430/13.04.2017, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr.17354/13.04.2017;

- Hotărârea nr.01/12.04.2017 a Adunării
Generale a Acționarilor S.C. Salubritate 2000
S.A. Pitești cu privire la aprobarea Bugetului de
venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A.
pe anul 2017;

- Decizia nr.07/11.04.2017 a Consiliului de
Administraţie al S.C. Salubritate 2000 S.A.Piteşti
cu privire la avizarea proiectului Bugetului de
venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A.
pe anul 2017;

- Notă de fundamentare privind proiectul
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C.
Salubritate 2000 S.A. pe anul 2017, înregistrată
la S.C. Salubritate 2000 S.A. Piteşti sub
nr.273/11.04.2017;

Văzând şi prevederile Legii privind societăţile
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015
privind codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, ale Legii nr.6/2017 a
bugetului de stat pe anul 2017, ale Legii
nr.7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat
pentru anul 2017, ale Legii nr. 154/2016 privind
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016
pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitățile
administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori
majoritari sau dețin direct ori indirect o
participație majoritară, ale Ordinului Ministrului
Finanțelor Publice nr.20/07.01.2016 privind
aprobarea formatului și structurii bugetului de
venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de
fundamentare a acestuia, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și ale Ordinului
Ministrului Finanțelor Publice nr.1.802/2014
pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situațiile financiare anuale individuale și
situațiile financiare anuale consolidate, cu
modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, 

H O t Ă R Ă Ş t e :

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Salubritate 2000
S.A. Piteşti, cu venituri totale în sumă de
14.303,46 mii lei şi cheltuieli totale în sumă de
13.957,61 mii lei, conform anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă detalierea indicatorilor
economico-financiari prevăzuţi în bugetul de
venituri şi cheltuieli, conform anexei nr.2.

Art.3. Se aprobă gradul de realizare a
veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4. Se aprobă programul de investiţii, dotări
şi sursele de finanţare, conform anexei nr.4.

Anexele nr.1-nr.4 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.5. Direcţia Dezvoltare Locală, Direcţia
Economică şi S.C. Salubritate 2000 S.A. Piteşti
vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei
hotărâri, care va fi comunicată acestora de către
Secretarul Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 149 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL 

H O t Ă R Â R e
prin care se ia act de
admiterea recepţiei la
terminarea lucrărilor pentru
obiectivul de investiţii
“panouri presemnalizare
pasaj rutier podul Viilor din
municipiul pitești”

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Pitești;
- Raportul nr. 17329/13.04.2017 al Direcţiei

Tehnice; 
-Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit.”c” din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale H.G.R nr.
273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, cu modificările şi completările
ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e:

Art.1. (1) Se ia act de recepţia la terminarea
lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Panouri
presemnalizare Pasaj rutier Podul Viilor din
municipiul Pitești”, cu o valoare totală de
304.632,81 lei inclusiv TVA, potrivit anexelor
nr.1 si nr.2, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. (1) Aprobă includerea în „Inventarul
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
municipiului Piteşti” a obiectivului de investiţii
„Panouri presemnalizare Pasaj rutier Podul
Viilor din municipiul Pitești”, situat în
municipiul Piteşti, la valoarea de inventar de
304.632,81 lei inclusiv TVA, potrivit în anexei nr.
1.

(2) HCL nr. 194/1999 privind inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Piteşti se modifică şi se
completează cu influenţele ce decurg din
aplicarea prezentei hotărâri.

Art.3. – Bunurile aferente obiectivului
„Panouri presemnalizare Pasaj rutier Podul
Viilor din municipiul Pitești” se înregistrează în
evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului
Piteşti la valoarea de inventar de 304.632,81 lei,
inclusiv TVA, la categoria „Bunuri aparţinând
domeniului public al Municipiului Piteşti” și se
dau în administrare către Administrația
Domeniului Public Pitești.

Art.4. – Direcţia Tehnică, Direcţia Economică
și Administrația Domeniului Public vor aduce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 151 din 27.04.2017
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JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL

H O t Ă R Â R e
privind aprobarea studiului de
oportunitate pentru
concesionarea unui teren
aparţinând domeniului public
al municipiului piteşti în
vederea realizării unei parcări

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
- Raportul nr.43504/19.09.2016 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

- H.C.L. nr.195/26.05.2016 privind însuşirea
unei propuneri de concesiune a unui teren;
Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. "b", din
Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, ale H.G.R. nr.
447/2002 privind atestarea bunurilor
aparţinând domeniului public al judeţului Argeş
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor
din judeţul Argeş, ale O.U.G. nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Normelor
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006
aprobate prin H.G.R. nr.168/2007;

În temeiul dispoziţiilor art. 45, alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e:

Art.1. (1) Se aprobă studiul de oportunitate, în
vederea concesionării terenului în suprafaţă de
327 mp aparţinând domeniului public al
municipiului Piteşti, situat în municipiul Piteşti,
str. Profesor Paul Dicu, în vederea amenajării
unei parcări, potrivit anexei nr.1. 

(2) Datele de identificare ale terenului
prevăzut la alin. (1) sunt cele prevăzute în anexa
nr.2.

(3) Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă întocmirea raportului de
evaluare a terenului prevăzut la art.1, alin. (1)
prin grija Direcţiei Dezvoltare Locală.

Art.3. Direcţia Administraţie Publică Locală şi
Direcţia Dezvoltare Locală vor aduce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora de către Secretarul
Municipiului Piteşti. 

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 152 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL

H O t Ă R Â R e 
privind numărul burselor
acordate elevilor din unităţile
de învăţământ preuniversitar
de stat din municipiul piteşti,
în anul 2017 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit
în şedinţă ordinară:

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
- Raportul nr.18147/20.04.2017 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

Văzând prevederile art.82 şi art. 105 alin.(2)
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii
nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, ale
art.36 alin.(6) lit.a), pct.1 din Legea nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordinul nr. 5576/2011 al
Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale H.C.L. nr.
87/30.03.2017 privind cuantumul burselor
acordate elevilor din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Piteşti, în
anul 2017;

În temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e:

Art.1. (1) Se aprobă numărul de burse care se
acordă elevilor din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Piteşti, în
anul 2017, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Numărul de burse, pe categorii, aprobate
potrivit alin. (1), a fost stabilit şi comunicat de
către unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat din municipiul Piteşti.

Art.2. Direcţia Dezvoltare Locală şi Direcţia
Economică vor aduce la îndeplinire dispoziţiile
prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora
şi unităţilor de învăţămant preuniversitar de stat
din municipiul Piteşti, de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 153 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL 

H O t Ă R Â R e
privind aprobarea Bugetului
de Venituri și cheltuieli al S.c.
Salpitflor Green S.A. pitești pe
anul 2017 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Pitești; 
- Raportul nr.18189/20.04.2017 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

-Adresa S.C. Salpitflor Green S.A.
nr.6048/20.04.2017, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr.18118/20.04.2017;

- Decizia nr.15/19.04.2017 a Consiliului de
Administraţie al S.C. Salpitflor Green S.A.
privind aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli al societății Salpitflor Green S.A. Piteşti
pe anul 2017;

- Hotărîrea nr.4/19.04.2017 A Adunării
Generale a Acționarilor a S.C. Salpitflor Green
S.A. Pitești privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C.
Salpitflor Green S.A.;

- Notă de fundamentare privind proiectul
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C.
Salpitflor Green S.A. Pitești pe anul 2017,
nr.5722/10.04.2017;

- Fundamentarea listei de investiții a S.C.
Salpitflor Green S.A. pentru anul 2017,
nr.5721/10.04.2017;

Văzând şi prevederile Legii privind societățile
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015
privind codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, ale Legii nr.6/2017 a
bugetului de stat pe anul 2017, ale Legii
nr.7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat
pentru anul 2017, ale Legii nr.154/2016 privind
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016
pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr.26/2013 privind întărirea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitățile
administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori
majoritari sau dețin direct ori indirect o
participație majoritară, cu modificările și
completările ulterioare, ale Ordinului
Ministrului Finanțelor Publice nr.20/07.01.2016
privind aprobarea formatului și structurii
bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a
anexelor de fundamentare a acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare, ale
Ordinului Ministrului Finanțelor Publice
nr.1.802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile
financiare anuale individuale și situațiile
financiare anuale consolidate, cu modificările şi
completările ulterioare, ale H.G. nr. 1/2017
pentru stabilirea salariului de bază minim brut
pe țară garantat în plată, ale H.C.L. nr.281/2010
privind înființarea societății Salpitflor Green
S.A., cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale H.C.L. nr.282/2010 privind
delegarea gestiunii serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat, cu
modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, 

H O t Ă R Ă Ş t e:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și
cheltuieli al S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești pe
anul 2017, cu venituri totale în sumă de
25.201,46 mii lei și cheltuieli totale în sumă de
25.201,46 mii lei, conform anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă „Detalierea indicatorilor
economico-financiari prevăzuți în bugetul de
venituri și cheltuieli și repartizarea acestora pe
trimestre” ai S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești,
conform anexei nr.2 și a anexelor la aceasta, pe
sectoare de activitate, denumite: anexa nr.2a -
Piață, anexa nr.2b - Salubritate, anexa nr.2c -
Spații verzi. 
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Art.3. Se aprobă „Gradul de realizare a
veniturilor totale” ale S.C. Salpitflor Green S.A.,
conform anexei nr.3.

Art.4. Se aprobă „Programul de investiții,
dotări și sursele de finanțare” ale S.C. Salpitflor
Green S.A., conform anexei nr.4.

Art.5. Se aprobă „Măsuri de îmbunătățire a
rezultatului brut și reducerea plăților restante”
ale S.C. Salpitflor Green S.A., conform anexei
nr.5.

Anexele menționate la art.1-5 fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Direcţia Dezvoltare Locală, Direcţia
Economică şi S.C. Salpitflor Green S.A. vor aduce
la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 157 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL 

H O t Ă R Â R e
privind conferirea Diplomei
de fidelitate

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
- Raportul nr. 18010/19.04.2017 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 6/20.01.2000,
cu modificările ulterioare, precum şi ale art.62
lit.”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e:

Art.1. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Măndica și Emil Anton, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. 1 Decembrie 1918, bl.C4,
sc. A, etj.1, ap.6, pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Alexandrina și Gheorghe Ciobotea, domiciliată în
municipiul Piteşti, strada Exercițiu, bl.P8, sc.A,
etj.2, ap.8, pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Margareta și Paraschiv Chivu, domiciliată în
municipiul Piteşti, strada Frații Golești, bl.S15b,
sc.C, etj.4, ap.18, pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Ioana și Vasile Ciocârlan, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. Popa Șapcă nr.10, bl.P4,
sc. B, etj.2, ap.9, pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Vasilica și Dumitru Duminică, domiciliată în
municipiul Piteşti, Calea Craiovei nr.132, bl.40,
sc. A, etj.3, ap.13, pentru împlinirea a 50 de ani
de căsătorie neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Alexandra și Teodor Enache, domiciliată în
municipiul Piteşti, Calea Craiovei nr.105, bl.A1,
sc.A, etj.2, ap.9, pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Emanuela și Florea Gheorghe, domiciliată în
municipiul Piteşti, Ale. Militarilor nr.1, bl.48,
sc.B, etj.3, ap.14, pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Maria și Nicolae Iarca, domiciliată în municipiul
Piteşti, Bld. Eroilor nr.34, bl.A2PETROL, sc.A,
etj.3, ap.8, pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Maria și Florea Mozăceanu, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. Negru Vodă nr.46, bl.C1,
sc.F, etj.2, ap.9, pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Viorica și Mircea Prioteasa, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. Alexandru Odobescu nr.9,
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.11. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Elisaveta și Constantin Roșu, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. Zimbrului nr.7, bl.62,
sc.A, etj.2, ap.9, pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.12. Hotărârea produce efecte de la data
împlinirii termenului prevăzut de HCL
nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare.

Art.13. Fiecare familie prevăzută de prezenta
hotărâre beneficiază de drepturile conferite de
art. 3 alin. (1) din H.C.L. nr. 6/2000 cu
modificările ulterioare.

Art.14. Primarul Municipiului Piteşti, Direcţia
Economică şi Direcţia Administraţie Publică
Locală vor aduce la îndeplinire dispoziţiile
prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora
de către Secretarul Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 160 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL 

H O t Ă R Â R e
privind conferirea Diplomei
de fidelitate-nunta de diamant

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
- Raportul nr. 18007/19.04.2017 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

Văzând prevederile H.C.L. nr.388/28.10.2010
privind completarea HCL nr.6/20.01.2000, cu
modificările ulterioare, referitoare la conferirea
Diplomei de Fidelitate, precum şi ale art.62
lit.”a” din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e:

Art.1. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de
diamant familiei Georgeta și Mircea Barbu,
domiciliată în municipiul Piteşti, str.Griviței
nr.2, bl.B16, sc.A, etj.4, ap.15, pentru împlinirea
a 60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta
de diamant familiei Filoftia și Grigore Cristescu,
domiciliată în municipiul Piteşti, str.Teilor,
bl.PS9, sc.C, ap.10, pentru împlinirea a 60 de ani
de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta
de diamant familiei Floarea și Ion Dumitrache,
domiciliată în municipiul Piteşti, str. Teiuleanu
nr.1, bl.48, sc.A, etj.4, ap.15, pentru împlinirea a
60 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Hotărârea produce efecte de la data
împlinirii termenului prevăzut de HCL
nr.6/20.01.2000, cu modificările ulterioare.

Art.5. Famila prevăzută de prezenta hotărâre
beneficiază de drepturile conferite de art. 3 alin.
(1) din H.C.L. nr. 6/2000, cu modificările
ulterioare.

Art.6. Primarul Municipiului Piteşti, Direcţia
Economică şi Direcţia Administraţie Publică
Locală vor aduce la îndeplinire dispoziţiile
prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora
de către Secretarul Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 161 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL

H O t Ă R Â R e
privind declararea unor
lucrări de utilitate publică

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
- Raportul nr. 17.272 / 12.04.2017 al Direcţiei

Tehnice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

- Adresa nr. 463/01.02.2017 a Administraţiei
Domeniului Public Piteşti, înregistrată la
Primăria Municipiului Pitesti sub nr.
4.617/01.02.2017;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 36 alin. (5) lit. „c”
din Legea nr. 215/2001, H.C.L. nr. 113/1999
privind aprobarea Planului Urbanistic General al
Municipiului Piteşti, precum şi H.C.L. nr.
306/2015 privind aprobarea documentaţiei
„Registrul spaţiilor verzi din municipiul Piteşti”; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e:

Art.1. (1) Se declară de utilitate publică de
interes local lucrările de amenajare a parcării
amplasate pe domeniul public al municipiului
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Piteşti, cartier Găvana, strada Constantin
Stătescu, bl. C4–C5, în suprafaţă de 610 mp,
potrivit anexei nr. 1. 

(2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor
de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic
General al Municipiului Piteşti, aprobat prin
H.C.L. nr. 113/1999, potrivit anexei nr. 2.

(3) Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului
verde pe care se execută aceste lucrări în vederea
amenajării parcării. 

(4) Registrul Spaţiilor Verzi aprobat prin
H.C.L. nr. 306/2015 se modifică corespunzător.
Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Parcarea, în suprafaţă totală de 610 mp,
este publică şi va fi evidenţiată ca bun aparţinând
domeniului public al municipiului Piteşti, aflat în
administrarea Administraţiei Domeniului Public
Piteşti. 

Art.3. Primarul Municipiului Piteşti,
Arhitectul Şef, Direcţia Tehnică, Administraţia
Domeniului Public Piteşti, S.C. Salpitflor Green
S.A. vor aduce la îndeplinire dispoziţiile
prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora
de către Secretarul Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 164 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL

H O t Ă R Â R e
privind declararea unor
lucrări de utilitate publică

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-  Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
-  Raportul nr. 17.271/12.04.2017 al  Direcţiei

Tehnice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

- Adresa nr. 466/01.02.2017 a Administraţiei
Domeniului Public Piteşti, înregistrată la
Primăria Municipiului Pitesti sub nr.
4.611/01.02.2017;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 36 alin.(5) lit. „c”
din Legea nr. 215/2001, H.C.L. nr. 113/1999
privind aprobarea Planului Urbanistic General al
Municipiului Piteşti, precum şi H.C.L. nr.
306/2015 privind  aprobarea documentaţiei
„Registrul spaţiilor verzi din municipiul Piteşti”;  

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale  nr.
215/2001,  republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e:

Art.1. (1) Se declară de utilitate publică de
interes local lucrările de amenajare a parcării
amplasate pe domeniul public al municipiului
Piteşti, cartier Trivale, Aleea Zimbrului bl. 61–
62, în suprafaţă de 250 mp, potrivit anexei nr. 1. 

(2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor
de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic

General al Municipiului Piteşti, aprobat prin
H.C.L. nr. 113/1999, potrivit anexei nr. 2.

(3) Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului
verde pe care se execută aceste lucrări în vederea
amenajării parcării. 

(4) Registrul Spaţiilor Verzi aprobat prin
H.C.L. nr. 306/2015 se modifică corespunzător. 
Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Parcarea, în suprafaţă totală de 250 mp,
este publică şi va fi evidenţiată ca bun aparţinând
domeniului public al municipiului Piteşti, aflat în
administrarea Administraţiei Domeniului Public
Piteşti. 

Art.3. Primarul Municipiului Piteşti,
Arhitectul Şef, Direcţia Tehnică, Administraţia
Domeniului Public Piteşti, S.C. Salpitflor  Green
S.A. vor aduce la îndeplinire dispoziţiile
prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora
de către Secretarul Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti    
nr. 165 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL

H O t Ă R Â R e
privind declararea unor
lucrări de utilitate publică

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-  Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
-  Raportul nr. 17.273/12.04.2017 al  Direcţiei

Tehnice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

- Adresa nr. 465/01.02.2017 a Administraţiei
Domeniului Public Piteşti, înregistrată la
Primăria Municipiului Pitesti sub nr.
4.613/01.02.2017;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 36 alin. (5) lit. „c”
din Legea nr. 215/2001, H.C.L. nr. 113/1999
privind aprobarea Planului Urbanistic General al
Municipiului Piteşti, precum şi H.C.L. nr.
306/2015 privind  aprobarea documentaţiei
„Registrul spaţiilor verzi din municipiul Piteşti”;  

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale  nr.
215/2001,  republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e:

Art.1. (1) Se declară de utilitate publică de
interes local lucrările de amenajare a parcării
amplasate pe domeniul public al municipiului
Piteşti, cartier Găvana, strada Carpenului, bl. E5,
în suprafaţă de 90 mp, potrivit anexei nr. 1. 

(2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor
de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic
General al Municipiului Piteşti, aprobat prin
H.C.L. nr. 113/1999, potrivit anexei nr. 2.

(3) Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului
verde pe care se execută aceste lucrări în vederea
amenajării parcării. 

(4) Registrul Spaţiilor Verzi aprobat prin
H.C.L. nr. 306/2015 se modifică corespunzător. 
Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Parcarea, în suprafaţă totală de 90 mp,
este publică şi va fi evidenţiată ca bun aparţinând
domeniului public al municipiului Piteşti, aflat în
administrarea Administraţiei Domeniului Public
Piteşti. 

Art.3. Primarul Municipiului Piteşti,
Arhitectul Şef, Direcţia Tehnică, Administraţia
Domeniului Public Piteşti, S.C. Salpitflor  Green
S.A. vor aduce la îndeplinire dispoziţiile
prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora
de către Secretarul Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti    
nr. 166 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL

H O t Ă R Â R e
privind declararea unor
lucrari de utilitate publică

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
- Raportul nr. 17.274/12.04.2017 al Direcţiei

Tehnice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

- Adresa nr. 469/01.02.2017 a Administraţiei
Domeniului Public Piteşti, înregistrată la
Primăria Municipiului Pitesti sub nr.
4.609/01.02.2017;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 36 alin. (5) lit. „c”
din Legea nr. 215/2001, H.C.L. nr. 113/1999
privind aprobarea Planului Urbanistic General al
Municipiului Piteşti, precum şi H.C.L. nr.
306/2015 privind aprobarea documentaţiei
„Registrul spaţiilor verzi din municipiul Piteşti”; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e:

Art.1. (1) Se declară de utilitate publică de
interes local lucrările de amenajare a parcării
amplasate pe domeniul public al municipiului
Piteşti, cartier Războieni, strada Oituz, bl. C9, în
suprafaţă de 61 mp, potrivit anexei nr. 1. 

(2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor
de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic
General al Municipiului Piteşti, aprobat prin
H.C.L. nr. 113/1999, potrivit anexei nr. 2.

(3) Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului
verde pe care se execută aceste lucrări în vederea
amenajării parcării. 

(4) Registrul Spaţiilor Verzi aprobat prin
H.C.L. nr. 306/2015 se modifică corespunzător.
Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art.2. Parcarea, în suprafaţă totală de 61 mp,
este publică şi va fi evidenţiată ca bun aparţinând
domeniului public al municipiului Piteşti, aflat în
administrarea Administraţiei Domeniului Public
Piteşti. 

Art.3. Primarul Municipiului Piteşti,
Arhitectul Şef, Direcţia Tehnică, Administraţia
Domeniului Public Piteşti, S.C. Salpitflor Green
S.A. vor aduce la îndeplinire dispoziţiile
prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora
de către Secretarul Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 167 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL

H O t Ă R Â R e
privind declararea unor
lucrari de utilitate publică

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
- Raportul nr. 17.130/12.04.2017 al Direcţiei

Tehnice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

- Adresa nr. 470/01.02.2017 a Administraţiei
Domeniului Public Piteşti, înregistrată la
Primăria Municipiului Pitesti sub nr.
4.607/01.02.2017;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 36 alin. (5) lit. „c”
din Legea nr. 215/2001, H.C.L. nr. 113/1999
privind aprobarea Planului Urbanistic General al
Municipiului Piteşti, precum şi H.C.L. nr.
306/2015 privind aprobarea documentaţiei
„Registrul spaţiilor verzi din municipiul Piteşti”; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e:

Art.1. (1) Se declară de utilitate publică de
interes local lucrările de amenajare a parcării
amplasate pe domeniul public al municipiului
Piteşti, cartier Trivale, bl. 53–54, în suprafaţă de
500 mp, potrivit anexei nr. 1. 

(2) Declararea de utilitate publică a lucrărilor
de la alin. (1) se face în baza Planului Urbanistic
General al Municipiului Piteşti, aprobat prin
H.C.L. nr. 113/1999, potrivit anexei nr. 2.

(3) Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului
verde pe care se execută aceste lucrări în vederea
amenajării parcării. 

(4) Registrul Spaţiilor Verzi aprobat prin
H.C.L. nr. 306/2015 se modifică corespunzător.
Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Parcarea, în suprafaţă totală de 500 mp,
este publică şi va fi evidenţiată ca bun aparţinând
domeniului public al municipiului Piteşti, aflat în
administrarea Administraţiei Domeniului Public
Piteşti. 

Art.3. Primarul Municipiului Piteşti,
Arhitectul Şef, Direcţia Tehnică, Administraţia

Domeniului Public Piteşti, S.C. Salpitflor Green
S.A. vor aduce la îndeplinire dispoziţiile
prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora
de către Secretarul Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 168 din 27.04.2017

JuDetuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL 

H O t Ă R Â R e 
privind aprobarea planului
urbanistic Zonal pentru
terenuri proprietate privată
situate în intravilanul
Municipiului pitești strada
căpitan ion cuțui 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere :
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti; 
- Raportul nr. 18 313 din 20.04.2017 al

Arhitectului Şef;
- Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

- Procesul – verbal nr. 15092 din 30.03.2017,
încheiat cu ocazia afişării P.U.Z.-ului la sediul
Primăriei Municipiului Pitești; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.428/2007
privind unele măsuri referitoare la asigurarea
locurilor de parcare pentru construcțiile și
amenajările autorizate pe raza administrativ -
teritorială a municipiului Piteşti;

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “ c “ din
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art. 47 şi anexa nr.
1, litera B, din Legea nr. 350/2001privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215 /
2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e :

Art.1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal
pentru terenuri în suprafaţă de 15 847 m.p,
situate în intravilanul municipiului Piteşti,
strada Căpitan Ion Cuțui, potrivit anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – (1) Documentaţia de urbanism
aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă
timp de 7 ani. 

(2) Termenul de 7 ani curge de la data
adoptării prezentei hotărâri.

Art.3. – (1) Arhitectul Şef şi Serviciul
Urbanism şi Autorizaţii de Construire vor aduce
la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora şi solicitanţilor,
reprezentați de domnul Zarcu Gabriel Leonard,
cu domiciliul în București, strada Trapezului nr.
7, bloc G1B, sc. A, et. 6, ap. 28, de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 169 din 27.04.2017

JuDetuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

pentru un teren proprietate privată situat în
intravilanul Municipiului Piteşti, Calea Craiovei
(partea stângă)

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit
în şedinţa ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti; 
- Raportul nr. 18 310/20.04.2017 al

Arhitectului Şef;
- Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

- Procesul-verbal nr.15087 din 30.03.2017,
încheiat cu ocazia afişării P.U.Z.-ului la sediul
Primăriei Municipiului Piteşti; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 428/2007
privind unele măsuri referitoare la asigurarea
locurilor de parcare pentru construcţiile şi
amenajările autorizate pe raza administrativ -
teritorială a municipiului Piteşti;

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “ c “ din
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art. 47 şi anexa nr.
1, litera B, din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal
pentru terenul în suprafaţă de 27600 m.p, situat
în intravilanul municipiului Piteşti, Calea
Craiovei (partea stângă), potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Documentaţia de urbanism
aprobată prin prezenta hotărâre este valabilă
timp de 7 ani. 

(2) Termenul de 7 ani curge de la data
adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Arhitectul Şef şi Serviciul
Urbanism şi Autorizaţii de Construire vor aduce
la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora şi solicitanţilor,
reprezentaţi de doamna Florescu Adela, cu
domiciliul in Piteşti, strada Smeurei nr. 80, de
către Secretarul Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 170 din 27.04.2017

JuDetuL ARGeS
MunicipiuL piteSti
cOnSiLiuL LOcAL

H O t Ă R Â R e
privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat 
al Municipiului pitești 
al unui imobil

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit
in ședința ordinară;

Avand în vedere:
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- Expunerea de motive a Primarului
Municipiului Pitesti;

- Adresa Administrației Domeniului Public
Pitesti nr.2449/24.04.2017, înregistrată la
Primaria municipiului Pitești sub nr.
18640/24.04.2017;

- Raportul nr.18673/24.04.2017 al Direcției
Administrație Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale
consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

Văzând prevederile art. 120 si ale art. 121 din
Legea nr. 215/2001, ale art. 10 alin. (2) din Legea
nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificarile și completările
ulterioare, precum și ale Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin (1) din
Legea administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările si completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă ș t e :

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul
public în domeniul privat al Municipiului Pitești
a imobilului – construcție în suprafața de 66 mp,
situat în incinta cimitirului “Sf. Gheorghe”, str.
Nicolae Dobrin, nr.6. 

(2) Demolarea construcției de la alin. (1) se
face în baza autorizației de demolare eliberată în
condițiile legii, amplasamentul rezultat urmând
sa fie alocat pentru realizarea obiectivului de
investiții “Sală de ceremonii funerare si grup
sanitar Cimitir “Sf. Gheorghe”, cu finanțare de la
bugetul local.

Art.2. Cu influențele ce decurg din aplicarea
acestei hotărâri se vor face modificări în
evidențele contabile ale Administrației
Domeniului Public Pitești.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală,
Direcția Arhitect Șef și Administrația
Domeniului Public Pitești vor aduce la
îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora de catre Secretarul
Municipiului Pitești. 

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 171 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL

H O t Ă R Â R e
pentru aprobarea
documentației privind
organizarea și desfășurarea
licitației publice deschise, cu
strigare, pentru vânzarea unor
bunuri scoase din funcțiune și
aparținând domeniului privat
al Municipiului pitești,
concesionate S.c. termo calor
confort S.A.,care fac parte 
din cet Găvana

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit
în ședință ordinară;

Luând în discuție:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Pitești;
- Raportul nr.18732/25.04.2017 al Direcției

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

- Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A.
nr.2485/24.04.2017, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.18634/24.04.2017; 

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.
”c” din Legea nr.215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale Legii
nr.213/1998 privind bunurile proprietate
publică, cu modificările și completările
ulterioare, ale Ordonanței Guvernului
nr.112/2000 privind reglementarea procesului
de scoatere din funcțiune, casarea și valorificarea
activelor corporale care alcătuiesc domeniul
public al statului și al unităților administrativ
teritoriale, ale H.G. nr.841/1995 privind
procedurile de transmitere fără plată și de
valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor
publice, cu modificările și completările
ulterioare, ale H.C.L. nr.50/24.02.2010, cu
modificările și completările ulterioare, ale H.C.L.
nr.72/24.04.2017privind trecerea din domeniul
public al Municipiului Pitești în domeniul privat
al acestuia, a unor bunuri care fac parte din
sistemul de alimentare centralizat cu energie
termică, concesionate S.C. Termo Calor Confort
S.A., în vederea scoaterii din funcțiune,
valorificării și casării acestora, ale H.C.L.
nr.31/23.02.2017privind aprobarea Raportului
de evaluare a bunurilor CET Găvana
concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A.,
scoase din funcțiune conform H.C.L.
nr.72/25.02.2016, aparținând domeniului privat
al Municipiului Pitești, pentru stabilirea prețului
inițial de vânzare a acestora;

În temeiul art.45 alin.(1) din Legea
administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e : 

Art.1 (1) Se aprobă documentația pentru
organizarea și desfășurarea licitației publice
deschise, cu strigare, pentru vânzarea unor
bunuri scoase din funcțiune și aparținând
domeniului privat al municipiului Pitești,
concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A.,
potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(2) Bunurile menționate la alin.(1) sunt
formate din bunuri materiale feroase și neferoase
scoase din funcțiune, nedezmembrate,
nedemontate rezultate în urma demontării,
dezmembrării instalațiilor și echipamentelor din
C.E.T. Găvana.

(3) Bunurile prevăzute la alin.(2) sunt aprobate
pentru valorificare prin H.C.L. nr.31/23.02.2017.

Art.2 Bunurile și/sau materialele cuprinse în
anexă care nu se pot valorifica prin vânzare se
casează în condițiile legii.

Art.3 Evidența contabilă a Primăriei
Municipiului Pitești şi evidența extracontabilă a
S.C. Termo Calor Confort S.A. Pitești se modifică
în sensul că bunurile vândute potrivit
documentației prevăzute la art. 1 se radiază, după
încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.4 (1) Din sumele rezultate în urma vânzării
bunurilor, care se constituie venituri la bugetul
local, se deduc cheltuielile ocazionate de
organizarea și desfășurarea licitației, dovedite cu
documente justificative.

(2) Virarea sumelor la bugetul local se face în
termen de 5 zile de la încasarea acestora.

Art.5 Direcția Dezvoltare Locală, Direcția
Economică, Serviciul de Aplicare a Legilor
Proprietății, Cadastru și Patrimoniu și S.C.
Termo Calor Confort S.A. vor aduce la
îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora, precum și Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș,
de către Secretarul Municipiului Pitești. 

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin
piteşti 
nr. 173din 27.04.2017

JuDetuL ARGeS
MunicipiuL piteSti
cOnSiLiuL LOcAL 

H O t Ă R Â R e
privind aprobarea planului
urbanistic de Detaliu, pentru
terenul proprietate privată
situat în intravilanul
municipiului piteşti, strada
cuza Vodă nr. 49A, pentru
construire „Ansamblu
locuinţe colective: clădire
D+p+7e şi clădire p+10e”

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit
în şedinţa ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti; 
- Raportul nr. 18 879 din 25.04.2017 al

Arhitectului Şef;
-Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.19403/2017, nr.19405/2017, nr.19406/2017,
nr.19407/2017 şi nr.19409/2017;

- Procesul – verbal nr. 18 767 din 25.04.2017,
încheiat cu ocazia afişării P.U.D.-ului la sediul
Primăriei Municipiului Piteşti; 

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c“ din
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin.
(6) şi anexa nr. 1, litera B, din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Hotărârii Consiliului
Local nr. 428/2007 privind unele măsuri
referitoare la asigurarea locurilor de parcare
pentru construcţiile şi amenajările autorizate pe
raza administrativ - teritorială a municipiului
Piteşti;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e :

Art.1. - (1) Se aprobă Planul Urbanistic de
Detaliu pentru terenul în suprafaţă de 4382 m.p.,
situat in intravilanul municipiul Piteşti, strada
Cuza Vodă nr. 49A, proprietatea SC Tranzacţii
Imobiliare SRL, reprezentată de domnul Grosu
Cătălin Alexandru, anexă la prezenta hotărâre.

(2) Perioada de valabilitate a documentaţiei de
urbanism este de 3 de ani de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărârii.

Art.2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la
data şi sub condiţia aprobării de către consiliul
local, prin hotărâre, a raportului de informare şi
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consultare a publicului, parte a documentaţiei de
urbanism, conform legii.

Art.3. - Arhitectul Şef şi Serviciul Urbanism şi
Autorizaţii de Construire vor aduce la îndeplinire
dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi
comunicată acestora şi solicitantei SC Tranzacţii
Imobiliare SRL, reprezentată de domnul Grosu
Cătălin Alexandru, cu domiciliul în Piteşti, strada
Mitropolit Antim Ivireanu nr. 14, de către
Secretarul Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 174 din 27.04.2017

JuDetuL ARGeS
MunicipiuL piteSti
cOnSiLiuL LOcAL 

H O t Ă R Â R e 
privind aprobarea 
planului urbanistic de Detaliu
pentru un teren situat 
în intravilanul municipiului
piteşti, strada Sfânta Vineri
nr. 48 în vederea construirii
„clădire locuinţe colective
p+4e”

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit
în şedinţa ordinară ;

Având în vedere :
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti; 
- Raportul nr. Nr. 18 882 din 25.04.2017 al

Arhitectului Şef;
-Avizele comisiilor de specialitate ale

consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.19403/2017, nr.19405/2017, nr.19406/2017,
nr.19407/2017 şi nr.19409/2017;

-Procesul – verbal nr. 18 772 din 25.04.2017,
încheiat cu ocazia afişării P.U.D.-ului la sediul
Primăriei Municipiului Piteşti 

Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “ c “ din
Legea nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, ale art. 48, art. 56 alin
(7) şi anexa nr. 1, litera B, din Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi
ale Hotărârii Consiliului Local nr 428/2007
privind unele măsuri referitoare la asigurarea
locurilor de parcare pentru construcţiile şi
amenajările autorizate pe raza administrativ -
teritorială a municipiului Piteşti

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e :

Art.1. – (1) Se aprobă Planul Urbanistic de
Detaliu pentru terenul în suprafaţă de 441 m.p.,
situat în intravilanul municipiul Piteşti, strada
Sfânta Vineri nr. 48, proprietatea SC EFI
Inginerie şi Dezvoltare SRL, anexă la prezenta
hotărâre. 

(2) Perioada de valabilitate a documentaţiei de
urbanism este de 3 de ani de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărârii.

Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la
data şi sub condiţia aprobării de către consiliul
local, prin hotărâre, a raportului de informare şi

consultare a publicului, parte a documentaţiei de
urbanism, conform legii.

Art.3. – Arhitectul Şef şi Serviciul Urbanism şi
Autorizaţii de Construire vor aduce la îndeplinire
dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi
comunicată acestora şi solicitantei SC EFI
Inginerie şi Dezvoltare SRL, cu sediul în oraşul
Ştefăneşti, strada Cavalerului nr. 26A,
reprezentată de domnul Frîntu Ştefan - Gabriel,
de către Secretarul Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin 
piteşti 
nr. 175 din 27.04.2017

JuDeŢuL ARGeŞ
MunicipiuL piteŞti
cOnSiLiuL LOcAL

H O t Ă R Â R e
privind aprobarea măsurilor
de organizare a concursului
de proiecte de management
pentru centrul cultural al
Municipiului pitești

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit
în şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
- Raportul nr. 18465/24.04.2017 al Direcţiei

Dezvoltare Locală şi Biroului Management
Resurse Umane; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale
consiliului local cuprinse în rapoartele
nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017,
nr.18941/2017 şi nr.18942/2017;

Văzând prevederile Legii administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G.
nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor
publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Ordinului
Ministrului Culturii, nr. 2.799/2015, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management, a Regulamentului-cadru de
organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, a modelului-cadru al caietului
de obiective, a modelului-cadru al raportului de
activitate, precum şi a modelului-cadru al
contractului de management;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale, nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

H O t Ă R Ă Ş t e :

Art.1. Aprobă Regulamentul de organizare şi
desfăşurare a concursului de proiecte de
management pentru Centrul Cultural al
Municipiului Piteşti, potrivit anexei nr. 1.

Art.2. Aprobă Caietul de obiective pentru
concursul de proiecte de management pentru
Centrul Cultural al Municipiului Piteşti, potrivit
anexei nr. 2.

Art.3. Aprobă condiţiile de participare şi
bibliografia pentru concursul de proiecte de

management pentru Centrul Cultural al
Municipiului Piteşti, potrivit anexei nr. 3.

Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.4. Regulamentul de organizare şi
desfăşurare a concursului, Caietul de obiective,
condițiile de participare si bibliografia vor fi
aduse la cunoştinţa publică, prin postare pe
paginile de internet ale Primăriei Municipiului
Pitești și Centrului Cultural al Municipiului
Pitești și prin afișare la sediile acestora.

Art.5. Termenele pentru depunerea proiectelor
de management şi a dosarelor de concurs,
precum şi calendarul etapelor de concurs, se vor
stabili prin dispoziție a Primarului Municipiului
Pitești și vor fi aduse la cunoştinţa publică, prin
postare pe paginile de internet ale Primăriei
Municipiului Pitești și Centrului Cultural al
Municipiului Pitești și prin afișare la sediile
acestora. 

Art.6. (1) Aprobă constituirea Comisiei de
concurs, în următoarea structură:

a) Preduț Mariana – Tatiana - consilier local
municipal, reprezentant al Consiliului Local al
Municipiului Pitești;

b) doi specialişti în domeniul de activitate al
Centrului Cultural al Municipiului Piteşti,
desemnați prin dispoziție a Primarului
Municipiului Pitești.

(2) Secretariatul Comisiei de concurs se
desemnează prin dispoziție a Primarului
Municipiului Pitești și include câte un
reprezentant al Direcției Dezvoltare Locală,
Direcției Economice, Biroului Juridic și Biroului
Management Resurse Umane din cadrul
aparatului de specialitate al primarului
municipiului Pitești.

Art.7. (1) Aprobă constituirea Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, în următoarea
structură:

a) Matei Ion - consilier local municipal,
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului
Pitești;

b) doi specialişti în domeniul de activitate al
Centrului Cultural al Municipiului Piteşti,
desemnați prin dispoziție a Primarului
Municipiului Pitești.

(2) Secretariatul Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor se desemnează prin dispoziție a
Primarului Municipiului Pitești și include câte un
reprezentant al Direcției Dezvoltare Locală,
Direcției Economice, Biroului Juridic și Biroului
Management Resurse Umane din cadrul
aparatului de specialitate al primarului
municipiului Pitești.

Art.8. La data adoptării prezentei hotărâri, se
abrogă H.C.L. nr. 163/27.10.2016 privind
aprobarea masurilor de organizare a concursului
de proiecte de management pentru Centrul
Cultural al Municipiului Pitești, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art.9. Primarul Municipiului Pitești, consilierii
locali municipali prevăzuți la art. 6 și art. 7,
Direcţia Dezvoltare Locală, Biroul Management
Resurse Umane şi Centrul Cultural al
Municipiului Piteşti vor aduce la îndeplinire
prezenta hotărâre care le va fi comunicată de
către Secretarul Municipiului Piteşti.

pReŞeDinte De ŞeDinŢĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru

contrasemnează:
SecRetAR,

călugăru Andrei-cătălin
piteşti 
nr. 177 din 27.04.2017

H.c.L. şi anexele pot fi consultate integral 
pe site-ul www.primariapitesti.ro, secţiunea consiliul Local.
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