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JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind organizarea manifestărilor
prilejuite de „Zilele Municipiului
Piteşti” - Ediţia a 26 -a

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti; 
- Raportul nr.15663/15.03.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr.14926/2018,
nr.14928/2018, nr.14930/2018, nr.14931/2018;

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. 2/18.01.2018 privind aprobarea principalelor
manifestări cultural - artistice, sportive, sociale care se
desfăşoară în municipiul Piteşti în anul 2018, 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 26 -a, în luna mai 2018, prilejuite de
împlinirea a 630 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 26 -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 26 -a, în sumă de 400.000 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 VIII-a. 

(2) Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea
„Zilelor Municipiului Piteşti” - Ediţia a 26 -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 26 - a este de 30
lei/mp/zi, la care se adaugă TVA.

(3) Lista agenţilor economici se întocmeşte, până la
data de 14.05.2018, 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,
Ion Matei

Contrasemnează: 
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 75 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind modificarea şi completarea
contractului de colaborare
nr.36206/25.10.2000, 
cu modificările și completările
ulterioare 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului

Piteşti;
- Raportul nr.9690/27.02.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018; 

-Procesul-verbal de renegociere a contractului de
colaborare nr.36206/25.10.2000, înregistrat la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.7833/15.02.2018; 

- Adresa S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L.
înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.
59989/21.12.2017;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. "c", din Legea
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea
publică, precum și ale H.C.L. nr.343/2017 privind
aprobarea constituirii unei comisii pentru renegocierea
unor obligații financiare;

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.I. În tot cuprinsul contractului de colaborare nr.
36206/25.10.2000, cu modificările şi completările
ulterioare, sintagma ,, S.C. Mol Retail Comerţ S.R.L.”, cu
se înlocuieşte cu sintagma ,,S.C. Mol România Petroleum
Products S.R.L.”

Art.II. Se aprobă procesul-verbal de renegociere a
contractului de colaborare nr.36206/25.10.2000, cu
modificările şi completările ulterioare, proces-verbal
înregistrat la Primăria Municipiului Piteşti sub
nr.7833/15.02.2018, anexă la prezenta hotărâre. 

Art.III. Contractul de colaborare nr.36206/
25.10.2000, cu modificările şi completările ulterioare,
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Piteşti şi
S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L., se
modifică şi se completează după cum urmează:

1.Art.3 lit. ,,f” va avea următorul cuprins:
,,Să vireze anual, în contul Consiliului Local al

Municipiului Piteşti
nr.RO65TREZ04621A300530XXXX deschis la
Trezoreria Piteşti, echivalentul în lei a 35000
Euro/anual.

Virarea sumelor se va face trimestrial până la data de
20 a lunii următoare pentru trimestrul expirat.

Echivalentul Leu/Euro se va calcula la data efectuării
plăţii, cu specificația că pentru neefectuarea la termen a
plăților, S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L.
datorează penalități în cuantumul prevăzut de legislația
în vigoare pentru datoriile către bugetul local.

Regularizarea obligaţiilor financiare care cad în
sarcina S.C. Mol România Petroleum Products S.R.L., ce
decurg din aplicarea prezentei hotărâri, pentru perioada
01.11.2017-31.03.2018, se va face în 30 de zile de la data
semnării actului adiţional, dată de la care vor fi calculate
majorări şi penalităţi de întârziere.”

Art.IV. Primarul Municipiului Piteşti, Direcţia
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti vor
aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora de către Secretarul
municipiului Piteşti, precum S.C.Mol România
Petroleum Products S.R.L. cu sediul în Cluj Napoca,
Bd.21 Decembrie 1989, nr.77, Camera C1.1.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează: 
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 76 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirierii, prin
licitaţie publică, a unor suprafeţe de
teren aparţinând domeniului public
al municipiului Piteşti, situate în
zona centrală cuprinsă între Piaţa
Primăriei şi Piaţa Vasile Milea,
pentru amenajarea de terase pentru
alimentaţie publică

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
-Raportul nr.10861/05.03.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

-Adresa nr.1481/26.01.2018 a Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti,
înregistrată sub nr.4310/29.01.2018 la Primăria
Municipiului Piteşti;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin. (5)
lit. "a", ale art. 123 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.(1) Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în
vederea închirierii a 2 suprafețe de teren, totalizând 150
mp, aparţinând domeniului public al municipiului
Piteşti, situate în zona centrală, cuprinsă între Piaţa
Primăriei şi Piaţa Vasile Milea, în vederea amenajării de
terase pentru alimentaţie publică, autorizate în condiţiile
legii.

(2) Suprafeţele amplasamentelor ce urmează a fi
închiriate, prevăzute la alin.1, sunt: 

a) amplasamentul T1-75 m.p. 
b) amplasamentul T2-75 m.p.
(3) Planurile de situaţie ale amplasamentelor de la

alin.1 sunt cele prevăzute în documentaţia de licitaţie. 
(4) Se aprobă documentaţia pentru organizarea şi

desfăşurarea licitaţiei publice privind închirierea
amplasamentelor prevăzute la alin.(2), potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) Preţul de pornire al licitaţiei este de 3 lei/m.p./zi
fără T.V.A., iar pasul de 0,5 lei.

Art.2. (1) Licitaţia va avea loc la sediul Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti şi va fi organizată de către o comisie constituită
prin Dispoziţia Primarului Municipiului Piteşti.

(2) Contestaţiile formulate cu privire la modul de
desfăşurare a licitaţiei se depun la Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, în
termen de 24 de ore de la data licitaţiei şi se soluţionează
de către o comisie constituită prin Dispoziţia Primarului
Municipiului Piteşti, în termen de 5 zile de la
înregistrarea contestaţiei.

Art.3. (1) Se împuterniceşte directorul Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti să semneze contractele de închiriere, potrivit
prezentei hotărâri.

(2) În contractul de închiriere vor fi prevăzute clauze
cu privire la obținerea autorizației în conformitate cu
prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, la
respectarea normelor legale privind igiena şi sănătatea
publică, precum și la interdicția folosirii grătarelor
pentru prepararea produselor alimentare.

(3) În cazul nerespectării interdicției de a folosi
grătarele pentru prepararea produselor alimentare
contractul de închiriere se reziliază de drept.

Art.4. Primarul Municipiului Piteşti, Direcţia
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti vor
aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
le va fi comunicată acestora de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 77 din 29.03.2018

Hotărâri ale consiliului local Pitești
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JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind Raportul de evaluare pentru
bunul concesionat S.C. Termo Calor
Confort S.A., scos din funcțiune
conform H.C.L. nr.160/28.05.2015,
ce aparține domeniului privat al
Municipiului Pitești, pentru
stabilirea prețului inițial de vânzare
al acestuia

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în
ședință ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
- Raportul nr.12258/13.03.2018 al Direcției

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr.14926/2018,
nr.14928/2018, nr.14930/2018, nr.14931/2018;

-Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A.,
nr.1499/23.02.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.9336/23.02.2018;

- Decizia Directorului General al S.C. Termo Calor
Confort S.A. nr. 194/30.10.2017;

Văzând și prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea
nr.215/2001, republicată, 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.R. 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.160/28.05.2015 privind trecerea
din domeniul public al Municipiului Piteşti în domeniul
privat al acestuia a unor bunuri care aparţin sistemului
de alimentare centralizată cu energie termică,
concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A., în vederea
scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării;

În temeiul dispozițiilor 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) Ia act de Raportul de evaluare, întocmit de
comisia de evaluare constituită în condițiile legii, a
bunului concesionat S.C. Termo Calor Confort S.A. care
urmează a fi valorificat, scos din funcțiune conform HCL
nr.160/28.05.2015, ce aparține domeniului privat,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(2) Bunul ce urmează să fie valorificat este precizat în
Anexa la Raportul de evaluare menționat la alin.(1).

(3) Prețul de pornire al licitației pentru bunul ce
urmează a fi valorificat, precizat în Anexa la Raportul de
evaluare, este de: 201 lei (fără TVA).

Art.2 (1) S.C. Termo Calor Confort S.A. organizează
licitația publică deschisă cu strigare a bunului prevăzut
la art.1 alin..(2).

(2) Bunurile și/sau materialele care nu se pot
valorifica prin vânzare se casează în condițiile legii.

Art.3 (1) Din sumele rezultate în urma vânzării
bunurilor, care se constituie venituri la bugetul local, se
deduc cheltuielile ocazionate de organizarea și
desfășurarea licitațiilor, dovedite cu documente
justificative.

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

Art.4 Direcţia Economică, Direcţia Dezvoltare Locală,
S.C. Termo Calor Confort S.A. și Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Termoserv Argeș vor aduce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi
comunicată acestora de către Secretarul Municipiului
Pitești.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează: 
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 78 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Programului anual
privind finanţarea nerambursabilă
din fondurile bugetului local al
municipiului Piteşti, pentru activităţi
nonprofit de interes general, aferent
anului 2018

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr. 13177/19.03.2018 al Direcţiei Dezvoltare

Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr.14926/2018,
nr.14928/2018, nr.14930/2018, nr.14931/2018;

Văzând prevederile Legii administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
H.C.L. nr.18/15.02.2018 privind aprobarea bugetului
municipiului Piteşti pe anul 2018; 

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Programul anual privind finanţarea
nerambursabilă din fondurile bugetului local al
municipiului Piteşti, pentru activităţi nonprofit de
interes general, aferent anului 2018, potrivit anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Municipiului Piteşti, Direcţia
Dezvoltare Locală şi Direcţia Economică vor aduce la
îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi comunicată
acestora de către Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 79 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici reactualizați
pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare și modernizare Colegiul
Tehnic Armand Călinescu” din
municipiul Piteşti și participarea
municipiului Pitești la „Programul
Operațional Regional 2014 -2020” –
Axa prioritară 4

Consiliul Local al municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr. 13193/19.03.2018 al Direcţiei Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr.14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea
nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr.
273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, ale H.G.R. nr.
907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, precum și prevederile O.U.G. nr.
79/2017 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, 

În conformitate cu Ghidul Solicitantului – condiții
specifice de accesare pentru ,,Programul Operațional
Regional 2014-2020”, Axa prioritară 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4
Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare

profesională pentru dobândirea de competențe și
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific
4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale
relevante pentru piața forței de muncă, 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 indicatorii tehnico-economici și
documentația tehnico-economică reactualizată, pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare
Colegiul Tehnic Armand Călinescu” din municipiul
Piteşti, cu o valoare totală estimată, conform Devizului
general privind cheltuielile necesare realizării investiției,
de 29.021.840,00 lei, inclusiv T.V.A., conform anexelor
nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă participarea municipiului Pitești,
la realizarea unor investiții finanțate prin ,,Programul
Operațional Regional 2014 -2020” – Axa prioritară 4
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.

(2) Cererile de finanțare au ca obiect intervențiile
referitoare la construcția/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe
tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli
profesionale).

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului
Pitești, Constantin-Cornel Ionică, să semneze în numele
și pentru Consiliul Local al Municipiului Pitești,
documentele aferente cererilor de finanțare. 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 80 din 29.03.2018

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 2018 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară:

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr.13688/20.03.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

Văzând prevederile art.82 şi art. 105 alin.(2) din Legea
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr.2/2018 a bugetului
de stat pe anul 2018, 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. 29/15.02.2018 privind
cuantumul burselor acordate elevilor din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Piteşti,
în anul 2018;

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 2018, 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, precum şi
unităţilor de învăţămant preuniversitar de stat din
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municipiul Piteşti, de către Secretarul Municipiului
Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 81 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2018
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.13594/20.03.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr.14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

-Adresa S.C. Salubritate 2000 S.A. Piteşti
nr.370/19.03.2018, înregistrată la Primăria Municipiului
Piteşti sub nr.13404/19.03.2018;

- Hotărârea nr.03/19.03.2018 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 2018;

- Decizia nr.04/16.03.2018 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 2018;

- Notă de fundamentare privind proiectul Bugetului
de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A. pe
anul 2018, înregistrată la S.C. Salubritate 2000 S.A.
Piteşti sub nr.234/14.03.2018;

Văzând şi prevederile Legii privind societăţile,
nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul
2018, ale Legii nr.3/2018 a bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2018, ale OUG nr.79/2017 privind
modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal, ale Ordonantei Guvernului nr.26/2013
privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitatile
administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori
majoritari sau detin direct ori indirect o participatie
majoritara, 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 Ordinului Ministrului
Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli,
precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 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 şi cheltuieli pe
anul 2018 al S.C. Salubritate 2000 S.A. Piteşti, cu
venituri totale în sumă de 13.809,80 mii lei şi cheltuieli
totale în sumă de 12.696,05 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,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 82 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind modificarea Regulamentului
privind accesul și circulația
autovehiculelor și utilajelor cu masa
maximă autorizată mai mare de 3,5
tone în municipiul Pitești, aprobat
prin HCL nr. 12/18.01.2018, cu
modificările și completările
ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr. 13859/21.03.2018 al Direcţiei Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr.14931/2018;

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

În temeiul 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.I. Art. 3 din Regulamentul privind accesul și
circulația autovehiculelor și utilajelor cu masa maximă
autorizată mai mare de 3,5 tone în municipiul Pitești,
anexă la H.C.L. nr. 12/18.01.2018, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează și
va avea următorul cuprins:

”Art. 3. (1) Vehiculele cu masa maximă mai mare de
3,5 tone pot circula pe străzile aparținând domeniului
public al municipiului Pitești numai în baza
ACORDULUI DE CIRCULAŢIE, eliberat de către
serviciul de specialitate din cadrul Primăriei
Municipiului Piteşti. Forma și conținutul acordului se
stabilește de către emitent.

(2) În vederea protejării infrastructurii rutiere a
municipiului Pitești, traseul de urmat inscripționat pe
acordul de circulație se va stabili ținând cont de distanța
cea mai scurtă de la zona de intrare în oraș și punctele de
aprovizionare.

(3)Eliberarea acordului de circulație se face la
solicitarea scrisă a persoanelor fizice sau juridice, pentru
o perioadă de 1 an, 6 luni, o lună, respectiv o zi, în baza
următoarelor documente:

a) certificat unic de înregistrare, în copie, pentru
persoane juridice sau BI/CI în cazul persoanelor fizice;

b)cartea de identitate sau certificatul de înmatriculare
al autovehiculului/semiremorcii/ utilajului, în copie;

(4) Pentru solicitanții care dețin un număr mare de
autovehicule/utilaje, cu care execută transport de marfă
în municipiul Piteşti, se poate elibera un acord de
circulație global, valabil pentru toate vehiculele cu masa
mai mare de 3,5 tone, deținute de aceștia în proprietate
sau în temeiul unui contract de leasing.

(5) Agenții economici care au sediul sau punctul de
lucru în municipiul Pitești, pot solicita eliberarea unui
acord de circulație global special, valabil pentru toate
autovehiculele cu masa maxima autorizată mai mare de
3,5 tone, care le asigură aprovizionarea. În acest caz, pe
lângă copia acordului de circulație global special,
conducătorii auto trebuie să pună la dispoziția organelor
de control documente care să evidențieze că execută
transport pentru societatea deținătoare a acordului.

(6) Pentru ansamblul de vehicule cap tractor și
semiremorcă/remorcă, taxa va fi achitată pentru fiecare
vehicul în parte.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru
arterele de circulaţie din zona centrală, respectiv pentru
b-dul I.C. Brătianu, str. Maior Gheorghe Șonțu, b-dul
Republicii (pe tronsonul de drum cuprins între cladirea
CEZ şi Inspectoratul de Poliţie Argeş), str. Armand
Călinescu, str. Egalităţii şi str. Victoriei, acordul de
circulație se eliberează pe loc, după achitarea taxei
unice/zi/vehicul.

(8) Acordurile cu valabilitate de o lună / 3 luni / 6 luni
/ un an calendaristic, se eliberază în termen de cel mult
10 zile lucrătoare, calculate de la data depunerii cererii,
după achitarea de către solicitanţi a taxelor aferente. 

(9) Conducătorii vehiculelor cu masa maximă
autorizată mai mare de 3,5 tone, au obligația de a afișa la
loc vizibil acordul de circulație în original. În cazul
acordurilor de circulație cu valabilitatea de o zi, care se
transmit beneficiarilor prin e-mail se acceptă
prezentarea acordului scanat și tipărit.

(10) În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau
schimbării deținătorului vehiculului, pentru care a fost
eliberat acordul de circulație, cu excepția cazurilor de
leasing, acordul se consideră nul și nu se înlocuiește. În
acest caz, deținătorul poate solicita eliberarea unui nou
acord cu plata taxelor aferente. Solicitantul care dorește
modificarea unui acord de circulație deja emis, această
operațiune se poate efectua doar înainte ca acesta să
intre în perioada de valabilitate pentru care a fost emis
inițial.

(11) Taxa pentru emiterea acordului de circulație
poate fi achitată în numerar la casieria Primăriei
Municipiului Pitești sau prin virament bancar în contul
RO47TRZ04621160203XXXXX.

(12) Cuantumul taxelor pentru eliberarea acordului de
circulație este stabilit prin hotărâre a consiliului local, iar
sumele încasate se fac venit la bugetul local al
municipiului Pitești.” 

Art.II. Art. 6 din Regulamentul privind accesul și
circulația autovehiculelor și utilajelor cu masa maximă
autorizată mai mare de 3,5 tone în municipiul Pitești,
anexă la H.C.L. nr. 12/18.01.2018 se modifică și se
completează și va avea următorul cuprins:

”Art. 6. Pot circula fără restricţii pe arterele de
circulaţie ale municipiului Piteşti autovehiculele
destinate transportului rutier de mărfuri şi a utilajelor cu
masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone,
aparţinând unităților subordonate Ministerului
Administrației și Internelor, Serviciilor de Ambulanţă,
Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Justiţiei, SRI,
SPP, cele ale societăților aflate în subordinea Consiliului
Local al municipiului Pitești, precum și vehiculele care
efectuează activitatea de deszăpezire în baza contractelor
încheiate cu Primăria Pitești.” 

Art.III. Art. 7 din Regulamentul privind accesul și
circulația autovehiculelor și utilajelor cu masa maximă
autorizată mai mare de 3,5 tone în municipiul Pitești,
anexă la H.C.L. nr. 12/18.01.2018 se modifică și se
completează și va avea următorul cuprins:

”Art. 7. (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă următoarele fapte:

a) accesul sau circulația vehiculelor fără acord de
circulație valabil cu amendă de la de la 1500 lei la 2500
lei, aplicabilă deținătorilor/utilizatorilor legali ai
autovehiculelor/utilajelor;

b) nerespectarea prevederilor art. 5, alin. (1), cu
amendă cuprinsă între 600 lei și 1000 lei, aplicabilă
deținătorilor/utilizatorilor legali ai autovehiculelor
/utilajelor;

(2) Dispozițiile art. 28, alin. (1) din OG nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările
și completările ulterioare, sunt aplicabile.”

Art.IV. Direcţia Tehnică, Poliția Locală a Municipiului
Pitești vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei
hotărâri care le va fi comunicată acestora, precum şi
Poliției Municipiului Pitești – Biroul Rutier, de către
Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti
Nr. 83 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirierii, prin
licitaţie publică, a unei suprafeţe de
teren aparţinând domeniului public
al municipiului Piteşti, situată 
în zona de agrement Trivale, 
pentru amenajarea unei terase
pentru alimentaţie publică

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
-Raportul nr.11023/06.03.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

-Adresa nr. 1482/26.01.2018 a Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti,
înregistrată sub nr. 4313/29.01.2018 la Primăria
Municipiului Piteşti;

Având în vedere H.C.L. nr. 139/27.04.2017 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul
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fiscal 2018, modificată și completată prin H.C.L. nr.
498/21.12.2017, precum și H.C.L. nr. 197/26.05.2016
privind completarea H.C.L. nr. 332/31.08.2011 privind
aprobarea unor tarife pentru serviciile de agrement
prestate de Serviciul Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Pitești;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin. (5)
lit. "a", ale art. 123 din Legea nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,
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 aprobă scoaterea la licitaţie publică, în
vederea închirierii, a terenului în suprafaţă de 70 m.p.
teren, situat în zona de agrement Trivale, aparţinând
domeniului public al municipiului Piteşti, în vederea
amenajării unei terase pentru alimentaţie publică,
autorizate în condiţiile legii.

(2) Se aprobă documentaţia pentru organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei publice privind închirierea
terenului prevăzut la art.1 alin.(1), potrivit anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Planul de situaţie al amplasamentului de la alin.(1)
este prevăzut în documentaţia de licitaţie.

(4) Preţul de pornire al licitaţiei este de 1,5 lei/m.p./zi,
fără T.V.A., iar pasul de 0.5 lei/mp/zi.

Art.2.(1) Licitaţia va avea loc la sediul Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti şi va fi organizată de către o comisie constituită
prin dispoziţia Primarului Municipiului Piteşti.

(2) Contestaţiile formulate cu privire la modul de
desfăşurare a licitaţiei se depun la Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, în
termen de 24 de ore de la data licitaţiei şi se soluţionează
de către o comisie constituită prin dispoziţia Primarului
Municipiului Piteşti, în termen de 5 zile de la
înregistrarea acesteia.

Art.3.(1) Se împuterniceşte directorul Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti să semneze contractele de închiriere, potrivit
prezentei hotărâri.

(2) În contractul de închiriere vor fi prevăzute clauze
cu privire la obținerea autorizației în conformitate cu
prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,
precum și la respectarea normelor legale privind igiena și
sănătatea publică.

Art.4.(1) Stabilirea amplasamentelor şezlongurilor din
incinta plajei descoperite din zona de agrement Trivale,
precum şi numărul maxim al acestora se face de către
Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Piteşti. 

(2) Tariful pentru amplasarea șezlongurilor este de 1,5
lei/mp./zi/loc/ șezlong aprobat prin H.C.L. nr.
332/31.08.2011, cu modificările și completările
ulterioare.

Art. 5.Primarul Municipiului Piteşti, Direcţia
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti vor
aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
le va fi comunicată acestora de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti
Nr. 84 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirierii, prin
licitaţie publică, a unor suprafeţe de
teren aparţinând domeniului public
al municipiului Piteşti, situate în
incinta plajei descoperite din str.
Tudor Vladimirescu, pentru
amenajarea de terase pentru
alimentaţie publică

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
- Raportul nr.11020/06.03.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018,
nr.14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

- Adresa nr.1483/26.01.2018 a Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti,
înregistrată sub nr. 4312/29.01.2018 la Primăria
Municipiului Piteşti.

Având în vedere H.C.L. nr. 139/27.04.2017 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul
fiscal 2018, modificată și completată prin H.C.L.
nr.498/21.12.2017, precum și H.C.L. nr. 197/26.05.2016
privind completarea H.C.L. nr.332/31.08.2011 privind
aprobarea unor tarife pentru serviciile de agrement
prestate de Serviciul Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Pitesti;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin. (5)
lit. "a", ale art. 123 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. (1) Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în
vederea închirierii, a terenului în suprafață totală de 220
m.p., teren situat în incinta plajei descoperite din strada
Tudor Vladimirescu, aparţinând domeniului public al
municipiului Piteşti, în vederea amenajării de terase
pentru alimentaţie publică, autorizate în condițiile legii.

(2) Se aprobă documentaţia pentru organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei publice privind închirierea
terenului prevăzut la art.1 alin. (1), potrivit anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Planul de situaţie al amplasamentului de la alin.(1)
este prevăzut în documentaţia de licitaţie.

(4) Preţul de pornire al licitaţiei este de 1,5 lei/m.p./zi,
fără T.V.A., iar pasul de 0.5 lei/mp/zi.

Art.2.(1) Licitaţia va avea loc la sediul Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti şi va fi organizată de către o comisie constituită
prin dispoziţia Primarului Municipiului Piteşti.

(2) Contestaţiile formulate cu privire la modul de
desfăşurare a licitaţiei se depun la Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, în
termen de 24 de ore de la data licitaţiei şi se soluţionează
de către o comisie constituită prin dispoziţia Primarului
Municipiului Piteşti, în termen de 5 zile de la
înregistrarea acesteia.

Art.3.(1)Se împuterniceşte directorul Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti să semneze contractele de închiriere, potrivit
prezentei hotărâri.

(2) În contractul de închiriere vor fi prevăzute clauze
cu privire la obținerea autorizației în conformitate cu
prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,
precum și la respectarea normelor legale privind igiena și
sănătatea publică.

Art.4.(1) Stabilirea amplasamentelor şezlongurilor din
incinta plajei descoperite din zona de agrement Trivale,
precum şi numărul maxim al acestora se face de către
Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Piteşti. 

(2) Tariful pentru amplasarea șezlongurilor este de 1,5
lei/mp./zi/loc/ șezlong aprobat prin H.C.L.
nr.332/31.08.2011, cu modificările și completările
ulterioare.

Art.5. Primarul Municipiului Piteşti, Direcţia
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti vor
aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
le va fi comunicată acestora de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti
Nr. 85 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirierii, prin
licitaţie publică, a unei suprafeţe de
teren aparţinând domeniului public
al municipiului Piteşti, situată în
incinta plajei descoperite din str.
Costache Negri, pentru amenajarea
unei terase pentru alimentaţie
publică

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
- Raportul nr.11022/06.03.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

- Adresa nr.1483/26.01.2018 a Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti,
înregistrată sub nr.4312/29.01.2018 la Primăria
Municipiului Piteşti;

Având în vedere H.C.L. nr. 139/27.04.2017 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul
fiscal 2018, modificată și completată prin H.C.L.
nr.498/21.12.2017, precum și H.C.L. nr. 197/26.05.2016
privind completarea H.C.L. nr.332/31.08.2011 privind
aprobarea unor tarife pentru serviciile de agrement
prestate de Serviciul Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Pitesti;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin. (5)
lit. "a", ale art. 123 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.(1) Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a
terenului aparţinând domeniului public al Municipiului
Piteşti, în suprafaţă de 93 mp., situat în incinta plajei
descoperite din strada Costache Negri, F.N., în vederea
amenajării unei terase pentru alimentaţie publică,
autorizate in conditiile legii.

(2) Se aprobă documentaţia pentru organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei publice privind închirierea
terenului prevăzut la art.1 alin.(1), potrivit anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Planul de situaţie al amplasamentului de la alin.(1)
este prevăzut în documentaţia de licitaţie.

(4) Preţul de pornire al licitaţiei este de 1,5 lei/m.p./zi,
fără T.V.A., iar pasul de 0.5 lei/mp/zi.

Art.2.(1) Licitaţia va avea loc la sediul Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti şi va fi organizată de către o comisie constituită
prin dispoziţia Primarului Municipiului Piteşti.

(2) Contestaţiile formulate cu privire la modul de
desfăşurare a licitaţiei se depun la Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, în
termen de 24 de ore de la data licitaţiei şi se soluţionează
de către o comisie constituită prin Dispoziţia Primarului
Municipiului Piteşti, în termen de 5 zile de la
înregistrarea acesteia.

Art.3.(1)Se împuterniceşte directorul Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti să semneze contractele de închiriere, potrivit
prezentei hotărâri.

(2) În contractul de închiriere vor fi prevăzute clauze
cu privire la obtinerea autorizatiei in conformitate cu
prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,
precum și la respectarea normelor legale privind igiena și
sănătatea publică.

Art.4. (1) Stabilirea amplasamentelor şezlongurilor
din incinta plajei descoperite din zona de agrement
Trivale, precum şi numărul maxim al acestora se face de
către Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Piteşti. 

(2) Tariful pentru amplasarea șezlongurilor este de 1,5
lei/mp./zi/loc/ șezlong aprobat prin H.C.L.
nr.332/31.08.2011, cu modificările și completările
ulterioare.

Art.5.Primarul Municipiului Piteşti, Direcţia
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti vor
aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
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le va fi comunicată acestora de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti
Nr. 86 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea închirierii, prin
licitaţie publică, a unor suprafeţe de
teren aparţinând domeniului public
al municipiului Piteşti, situate în
zona centrală cuprinsă între Piaţa
Primăriei şi Piaţa Vasile Milea,
pentru amplasare rulote auto special
amenajate pentru alimentaţie
publică - produse de tip îngheţată

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești
- Raportul nr. 13284/19.03.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

- Adresa nr.1480/26.01.2018 a Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti,
înregistrată sub nr.4316/29.01.2018 la Primăria
Municipiului Piteşti;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin. (5)
lit. "a", ale art. 123 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. (1) Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în
vederea închirierii a terenului în suprafaţă totală de 20
m.p., situat în zona centrală, cuprins între Piaţa
Primăriei şi Piaţa Vasile Milea, aparţinând domeniului
public al municipiului Piteşti, compus din 2
amplasamente, în vederea amplasării de rulote auto
special amenajate pentru alimentaţie publică-produse de
tip îngheţată, autorizate în condiţiile legii.

(2) Suprafeţele amplasamentelor ce urmează a fi
închiriate, prevăzute la alin.(1), sunt:

a) amplasamentul R1-10 mp;
b) amplasamentul R2-10 mp;
(3) Se aprobă documentaţia pentru organizarea şi

desfăşurarea licitaţiei publice privind închirierea
amplasamentelor prevăzute la alin. (2), potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Planurile de situaţie ale amplasamentelor de la
alin.2 sunt prevăzute în documentaţia de licitaţie.

(5) Preţul de pornire al licitaţiei este de 4,5 lei/m.p./zi
fără T.V.A., iar pasul de 0,5lei/m.p./zi.

Art.2. (1) Licitaţia va avea loc la sediul Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti şi va fi organizată de către o comisie constituită
prin Dispoziţia Primarului Municipiului Piteşti.

(2) Contestaţiile formulate cu privire la modul de
desfăşurare al licitaţiei se depun la Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, în
termen de 24 de ore de la data licitaţiei şi se soluţionează
de către o comisie constituită prin Dispoziţia Primarului
Municipiului Piteşti, în termen de 5 zile de la
înregistrarea contestaţiei.

Art.3. (1) Se împuterniceşte directorul Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti să semneze contractele de închiriere, potrivit
prezentei hotărâri.

(3) În contractul de închiriere vor fi prevăzute clauze
cu privire la obținerea autorizației în conformitate cu
prevederile Legii nr.227/2015 privind codul fiscal,
precum și la respectarea normelor legale privind igiena şi
sănătatea publică.

Art.4. Primarul Municipiului Piteşti, Direcţia
Administraţie Publică Locală şi Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti vor
aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care

le va fi comunicată acestora de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 87 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIULPITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind modificarea H.C.L.
nr.273/2017 referitoare la delegarea
gestiunii serviciului de transport
public local de călători prin curse
regulate în municipiul Piteşti, prin
atribuire directă, cu modificările 
și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești; 
-Raportul nr. 13653/20.03.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

-Adresele S.C. Publitrans 2000 S.A.,
nr.1984/15.03.2018 și nr.2009/15.03.2018, înregistrate
la Primăria Municipiului Pitești sub
nr.13276/19.03.2018 și respectiv nr.13277/19.03.2018;

-Decizia Consiliului de Administrație al S.C.
Publitrans 2000 S.A., nr.8/15.03.2018 privind
aprobarea înaintării Adresei de modificare și completare
a Contractului de delegare a gestiunii transportului
public de călători în municipiul Pitești;

-Decizia Consiliului de Administrație al S.C.
Publitrans 2000 S.A., nr.9/15.03.2018 privind
aprobarea Raportului de modificare a costului unitar
lei/km;

-Raportul privind modificarea costului unitar lei/km,
înregistrat la S.C. Publitrans 2000 S.A. sub
nr.1976/14.03.2018;

Văzând prevederile Legii privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative,
nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum și ale Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate în municipiul Piteşti,
nr.40200/6773/31.08.2017, încheiat între Municipiul
Piteşti şi S.C. Publitrans 2000 S.A., 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Se modifică și se completează Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local
de călători prin curse regulate în municipiul Piteşti,
aprobat prin H.C.L. nr.273/09.08.2017 privind
delegarea gestiunii serviciului de transport public local
de călători prin curse regulate în municipiul Piteşti, prin
atribuire directă, cu modificările și completările
ulterioare, prevăzut în anexa nr.2 la aceasta, după cum
urmează: 

a) în tot cuprinsul contractului, costul unitar pe
kilometrul parcurs se modifică de la 8,3235 lei/km la
8,8937 lei/km; 

b) la Capitolul 9 ,,Compensaṭia”, pct. 9.1., definiția
profitului rezonabil se modifică și se completează și va
avea următorul cuprins: ,,Pr – reprezintă profitul
rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de
rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de
activitate de transport public local de călători prin curse
regulate si care tine seama de nivelul de risc al
Serviciului de transport public local de călători prin
curse regulate suportat de Operator. Nivelul profitului
rezonabil va fi stabilit semestrial, pe baza Ratei SWAP
pentru România dată publicităţii de Consiliul
Concurenţei. Nivelul profitului rezonabil este rata SWAP
pentru România, publicată de Consiliul Concurenței pe
site-ul: http://www.ajutordestat.ro sau de Comisia
Europeană pe site-ul: www.europa.eu”;

c) la Capitolul 9 ,,Compensaṭia”, pct. 9.6., sintagma
,,finalizat pînă la data de 15 martie a anului  următor” se
înlocuiește cu sintagma  ,,finalizat pînă la data de 31 mai
a anului următor”;

d) la Capitolul 9 ,,Compensaṭia”, pct.9.9. și pct.9.10.,
sintagma ,,compensația anuală calculată potrivit art. 8.8
de mai sus” se înlocuiește cu sintagma ,,compensația
anuală calculată potrivit art. 9.8 de mai sus”;

e) anexa 6.3.1 ,,Lista chioșcurilor” se modifică și se
completează în sensul că subanexele 6.3.1.1 ,,Program de
funcționare în cursul anului la chioșcurile de vânzare”,
6.3.1.2 ,,Program de funcționare în perioada vacanței de
vară la chioșcurile de vânzare”, 6.3.1.3 ,,Program de
funcționare în zilele de sărbători legale la chioșcurile de
vânzare”, 6.3.1.4 ,,Program de funcționare în perioada
altor sărbători de iarnă la chioșcurile de vânzare” și
6.3.1.5 ,,Program de funcționare în perioada Sărbătorilor
Pascale la chioșcurile de vânzare” se constituie într-o
singură anexă, potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre;

f) anexa 6.3.2 ,,Lista automatelor de vânzare” se
înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre;

g) anexa 6.3.3 ,,Lista punctelor de distribuție a
titlurilor de călătorie pentru categorii care beneficiază de
facilități la transport” cu subanexele 6.3.3.1 ,,Lista
punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie pentru
pensionari cu reducere 90% și 50% și programul de
funcționare”, 6.3.3.2 ,,Lista punctelor de distribuție a
titlurilor de călătorie pentru cetățenii cu vârsta peste 65
ani și programul de funcționare” și 6.3.3.3 ,,Lista
punctelor de distribuție a titlurilor de călătorie pentru
elevi și programul de funcționare” se modifică și se
completează potrivit anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

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

Art.II. Măsurile prevăzute la art.I se aplică începând
cu data de 01.04.2018.

Art.III. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.273/2017, cu
modificările și completările ulterioare, sunt și rămân
valabile.

Art.IV. Contractul de delegare a gestiunii serviciului
de transport public local de călători prin curse regulate
în municipiul Piteşti, nr.40200/6773/31.08.2017,
încheiat între Municipiul Pitești și S.C. Publitrans 2000
S.A. în baza H.C.L. nr.273/2017, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică în mod
corespunzător cu influenţele ce decurg din aplicarea
prezentei hotărâri, prin act adiţional semnat în numele şi
pentru Municipiul Piteşti de către Primarul Municipiului
Piteşti.

Art.V. Tarifele de călătorie, aprobate prin H.C.L.
nr.178/24.11.2016, cu modificările și completările
ulterioare, prevăzute în anexa 6.1 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local
de călători prin curse regulate în municipiul Piteşti,
nr.40200/6773/31.08.2017, rămân neschimbate.

Art.VI. Direcţia Dezvoltare Locală, Direcția
Economică, Direcţia Tehnică, Direcția Administrație
Publică Locală şi S.C. Publitrans 2000 S.A. vor aduce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi
comunicată acestora de către Secretarul Municipiului
Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti    
Nr. 88 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor contracte
de închiriere pentru unele unităţi
locative situate în municipiul Piteşti,
b-dul Petrochimiştilor, bl. 1

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr. 13453/20.03.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

-Adresa nr. 3542/27.02.2018 a Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti,
înregistrată sub nr. 10730/05.03.2018 la Primăria
Municipiului Piteşti;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. “c” din Legea
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii privind locuinţele nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale H.G.R. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
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Legii privind locuinţele nr.114/1996 şi ale O.U.G. nr.
40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei
pentru spaţii cu destinaţia de locuinţă; 

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) Contractele de închiriere ale unităţilor
locative, declarate drept locuințe sociale, se prelungesc
până la data de 01.10.2018, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiţia
prealabilă a îndeplinirii tuturor obligaţiilor ce revin
chiriaşilor privind plata chiriei şi a cheltuielilor de
întreţinere.

(2) Contractele de închiriere prevăzute la alin. (1) se
modifică prin act adiţional încheiat prin grija Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti.

Art.2. Direcţia Dezvoltare Locală şi Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti vor
aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora, de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 89 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor contracte
de închiriere pentru unele unităţi
locative situate în municipiul Piteşti,
b-dul Petrochimiştilor, bl. 1

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr. 13453/20.03.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

-Adresa nr. 3542/27.02.2018 a Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti,
înregistrată sub nr. 10730/05.03.2018 la Primăria
Municipiului Piteşti;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. “c” din Legea
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii privind locuinţele nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale H.G.R. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii privind locuinţele nr.114/1996 şi ale O.U.G. nr.
40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei
pentru spaţii cu destinaţia de locuinţă; 

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) Contractele de închiriere ale unităţilor
locative, declarate drept locuințe sociale, se prelungesc
până la data de 01.10.2018, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiţia
prealabilă a îndeplinirii tuturor obligaţiilor ce revin
chiriaşilor privind plata chiriei şi a cheltuielilor de
întreţinere.

(2) Contractele de închiriere prevăzute la alin. (1) se
modifică prin act adiţional încheiat prin grija Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti.

Art.2. Direcţia Dezvoltare Locală şi Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti vor
aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora, de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 89 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor contracte
de închiriere pentru unităţi locative,
situate în municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr. 13454/20.03.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

- Adresa nr. 3544/27.02.2018 a Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti,
înregistrată sub nr. 10732/05.03.2018 la Primăria
Municipiului Piteşti;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. “c” din Legea
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii privind locuinţele nr. 114/1996,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale
H.G.R. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii privind locuinţele nr.114/1996, ale O.U.G. nr.
74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale
destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie
evacuaţi din locuinţele retrocedate în natură foştilor
proprietari, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale O.U.G. nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi
stabilirea chiriei pentru spaţii cu destinaţia de locuinţă; 

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) Contractele de închiriere ale unităţilor
locative, declarate drept locuințe sociale, se prelungesc
până la data de 01.10.2018, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiţia
prealabilă a îndeplinirii tuturor obligaţiilor ce revin
chiriaşilor privind plata chiriei şi a cheltuielilor de
întreţinere.

(2) Contractele de închiriere prevăzute la alin. (1) se
modifică prin act adiţional încheiat prin grija Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti.

Art.2. Direcţia Dezvoltare Locală şi Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti vor
aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora, de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr.90 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor contracte
de închiriere pentru unităţi locative
construite prin Agenţia Naţională
pentru Locuinţe, situate în
municipiul Piteşti Aleea Căminelor
nr. 25, bl. 1ANL şi Aleea Negoiu nr. 5,
bl. 2ANL

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr. 13450/20.03.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

- Adresa nr. 3543/27.02.2018 a Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti,
înregistrată sub nr. 10731/05.03.2018 la Primăria
Municipiului Piteşti;

Văzând prevederile Legii nr. 152/1998, republicată,
privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
precum şi ale art. 36 alin (2) lit. “c” 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. (1) Contractele de închiriere ale unităţilor
locative construite prin A.N.L. situate în municipiul
Piteşti, Aleea Căminelor nr. 25, bl. 1 ANL şi Aleea Negoiu
nr. 5, bl. 2 ANL, încheiate cu Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, se
prelungesc pentru o perioadă de un an, potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sub
condiţia prealabilă a îndeplinirii tuturor obligaţiilor ce
revin chiriaşilor privind plata chiriei şi a cheltuielilor de
întreţinere.

(2) Contractele de închiriere prevăzute la alin. (1) se
modifică prin act adiţional încheiat prin grija Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti.

Art.2. Direcţia Dezvoltare Locală şi Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti vor
aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care
va fi comunicată acestora, de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 91 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind înscrierea dreptului 
de proprietate a unei suprafeţe 
de teren situat în municipiul Piteşti,
Aleea Cireșului F.N., judeţul Argeş

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr.12098/13.03.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922 /2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

- Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Piteşti
sub nr.8383/19.02.2018; 

-Declaraţia autentificată sub nr.571/08.02.2018 la
Societatea Profesională Notarială Chiran & Dobrin, cu
sediul în municipiul Piteşti, b-dul Republicii, bl.E3a,
sc.G, parter, judeţul Argeş. 

- Încheierea nr.6332/08.02.2018 a OCPI Argeș;
Văzând prevederile art. 562 alin. (2) şi art. 889 din

Codul Civil, ale art. 36 alin. (2) lit. "c" şi ale art. 121 alin
(3) 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.(1) Se ia act de declarația domnului Braniște
Cristian Ion, domiciliat în municipiul Piteşti, Aleea
Cireșului nr.1A, judeţul Argeş și a doamnei Braniște
Geanina domiciliată în municipiul Piteşti, str. Lucian
Blaga nr.2, bl. M5b, sc.D, ap.17 judeţul Argeş, de
renunțare la dreptul de proprietate asupra terenului în
suprafaţă de 173 m.p., situat în municipiul Pitești, Aleea
Cireșului F.N., având nr. cadastral 99034, înscris în
cartea funciară nr. 99034 a municipiului Piteşti,
declaraţie autentificată sub nr.571/08.02.2018 la
Societatea Profesională Notarială Chiran & Dobrin, cu
sediul în municipiul Piteşti, b-dul Republicii, bl.E3a,
sc.G, parter, judeţul Argeş. 

(2) Datele de identificare ale imobilului prevăzut la
alin.(1) sunt înscrise în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2.(1) Aprobă includerea bunului prevăzut la art.1
în domeniul public al municipiului Pitești și înregistrarea
în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Pitești.
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(2) Imobilul se transmite în administrarea
Administraţiei Domeniului Public Piteşti, pe bază de
protocol, încheiat prin grija Serviciului de Aplicare a
Legilor Proprietăţii, Cadastru şi Patrimoniu în termen de
15 zile, de la data comunicării hotărârii.

(3) Inventarul bunurilor aparţinând domeniului
public al Municipiului Piteşti, aprobat prin HCL nr.
194/1999, se completează cu influenţele care decurg din
prezenta hotărâre.

Art.3.(1) Terenul în suprafață de 173 mp înscris în
cartea funciară nr.99034 nu este grevat de sarcini,
excepție făcând dreptul de servitute de trecere. 

(2) Dreptul de servitute se stinge prin înscrierea în
cartea funciară a dreptului de proprietate a Municipiului
Pitești și a declaraţiei autentificate sub nr.571/
08.02.2018 la Societatea Profesională Notarială Chiran
& Dobrin, cu sediul în Municipiul Piteşti, b-dul
Republicii, bl.E3a, sc.G, parter, judeţul Argeş;

Art.4.Direcţia Administraţie Publică Locală, Direcţia
Economică şi Administraţia Domeniului Public Piteşti
vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri,
care va fi comunicată acestora de către Secretarul
Municipiului Piteşti, precum şi domnului Braniște
Cristian Ion, domiciliat în municipiul Piteşti, Aleea
Cireșului nr.1A, judeţul Argeş și doamnei Braniște
Geanina domiciliată în municipiul Piteşti, str. Lucian
Blaga nr.2, bl. M5b, sc.D, ap.17, judeţul Argeş.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează: 
SECRETAR,

Andrei – Cătălin Călugăru
Piteşti
Nr. 92 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind transmiterea 
unor imobile-terenuri tenis 
din administrarea Fotbal Club Argeș,
în administrarea Liceului 
cu Program Sportiv ,,Viitorul”

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară; 

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
-Raportul nr.10991/06.03.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

-Adresa nr.1134/07.02.2018 a Liceului cu program
Sportiv ”Viitorul”, înregistrată la Primăria Municipiului
Piteşti sub nr.6340/07.02.2018;

- Adresa nr.675/22.03.2018 a Fotbal Club Argeș,
înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub
nr.14128/22.03.2018;

Văzând prevederile art.867 şi următoarele din Codul
Civil, precum si ale art.36 alin.(2) lit.”c” și ale art.123
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul dispozițiilor 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) Imobilele – terenuri tenis nr.11 și nr.12 aflate
în componența „Bazei sportive și de agrement” a
Municipiului Pitești se transmit din administrarea
Fotbal Club Argeș, în administrarea Liceului cu Program
Sportiv „Viitorul” până la data de 31.12.2019.

(2) Imobilele menționate la alineatul precedent vor fi
predate pe bază de protocol de predare-primire, încheiat
prin grija Fotbal Club Argeș, în termen de 15 zile de la
data prezentei hotărâri. 

Art.2. (1) Beneficiarul dreptului de administrare va
asigura întreținerea corespunzătoare a imobilelor și va
suporta contravaloarea pentru plata utilităților, încheind
cu furnizorii acestora, contracte în nume propriu.

(2) Se interzice beneficiarului, sub sancțiunea
încetării de îndată a administrării imobilelor, utilizarea
în alte scopuri decât cele din obiectul de activitate al

organizației, precum și închirierea, concesionarea ori
efectuarea altor acte de dispoziții, fără acordul
proprietarului. 

Art.3. Fotbal Club Argeș, cu sediul în Bld.
Petrochimiștilor nr.29 va aduce la îndeplinire dispozițiile
prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia,
precum și Liceului cu Program Sportiv „Viitorul” cu
sediul în str. Nicolae Dobrin nr.20 și Direcției Dezvoltare
Locală, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR

Andrei-Cătălin Călugăru 
Pitești
Nr. 93 din 29.03.2018 

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind acordarea, pentru anul 2018,
a concediului de odihnă suplimentar
pentru personalul din cadrul
Administraţiei Domeniului Public
Piteşti, care desfăşoară activitatea în
condiţii vătămătoare

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Luând în discuţie:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
- Raportul nr. 13888/21.03.2018 al Biroului

Management Resurse Umane;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr.14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

- Adresa nr. 1930/21.03.2018 a Administraţiei
Domeniului Public Piteşti înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr. 13856/21.03.2018;

- Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor
de muncă nr. 72/16.05.2017, eliberat de Direcția de
Sănătate Publică Argeș, Buletinul de determinări nr.
12/03.05.2017 privind pulberile inhalate și noxele
chimice și Buletinul nr. 21/03.05.2017 privind
rezultatele determinărilor de zgomot, eliberate de S.C.
Medical Mednum Pitești;

Având în vedere prevederile art. 18 – art. 21 ale
Hotărârii Guvernului României nr. 250/1992,
republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii
ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile
autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor 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. Se acordă, pentru anul 2018, concediul de
odihnă suplimentar, cu durata de 4 zile lucrătoare,
personalului din cadrul Administrației Domeniului
Public Piteşti, care prestează munci grele, periculoase
sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care
există astfel de condiţii, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Concediul de odihnă suplimentar se acordă
proporţional cu timpul în care personalul prestează
munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în
locuri de muncă în care există astfel de condiţii.

Art.3. Pentru diminuarea expunerii la factorii de risc
profesional şi pentru depistarea în fază incipientă a unor
îmbolnăviri profesionale, directorul Administraţiei
Domeniului Public are obligaţia de a lua următoarele
măsuri:

a) efectuarea examinării medicale periodice a
salariaților conform H.G.R. nr.355/2007, privind
supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și
completările ulterioare;

b) aplicarea dispozițiilor Legii nr. 319/2006 privind
securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările și
completările ulterioare și ale H.G.R. nr. 1092/2006
privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate
de expunerea la agenți biologici în muncă;

Art.4. Administraţia Domeniului Public Piteşti va
aduce la îndeplinire prezenta hotărâre care va fi

comunicată acesteia şi Biroului Management Resurse
Umane, de către Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 94 din 29.03.2018
JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind acordarea, pentru anul 2018,
a concediului de odihnă suplimentar
pentru personalul din cadrul
Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor a Municipiului Piteşti
care desfăşoară activitatea în condiţii
vătămătoare

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Luând în discuţie:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
- Raportul nr. 13942/21.03.2018 al Biroului

Management Resurse Umane din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Pitești;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local
cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr.14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

- Adresa Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor a
Municipiului Pitești nr.28787/21.03.2018, înregistrată la
Primăria Municipiului Piteşti sub nr. 13851/21.03.2018;

- Buletinul de determinare prin expertizarea locurilor
de muncă nr. 69/18.04.2016 emis de Direcţia de
Sănătate Publică Argeş, Compartimentul de Evaluare
Factori de Risc din Mediu de Viaţă şi Muncă.

Având în vedere prevederile art. 18 – art. 21 ale
Hotărârii Guvernului României nr.250/1992, privind
concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din
administraţia publică, din regiile autonome cu specific
deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor 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. Se acordă, pentru anul 2018, concediul de
odihnă suplimentar, cu durata de 4 zile lucrătoare,
următoarelor categorii de persoane din cadrul Direcției
pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Piteşti care
desfăşoară activitatea în condiții vătămătoare:

- referent;
- consilier, expert, consilier juridic;
- director executiv;
- șef serviciu;
- arhivar.
Art.2. Concediul de odihnă suplimentar se acordă

proporţional cu timpul în care personalul îşi desfăşoară
activitatea în posturile în care există condiţii
vătămătoare. 

Art.3. Pentru diminuarea expunerii la factorii de risc
profesional şi pentru depistarea în fază incipientă a unor
îmbolnăviri profesionale, Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor a Municipiului Piteşti va întreprinde
măsurile necesare pentru:

a) efectuarea examinării medicale periodice a
salariaţilor conform dispoziţiilor H.G.R. nr. 355/2007
privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu
modificările și completările ulterioare;

b) aplicarea dispozițiilor Legii nr. 319/2006 privind
securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și
completările ulterioare.

Art.4. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor a
Municipiului Piteşti va aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre care va fi comunicată acesteia, precum şi
Biroului Management Resurse Umane din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Pitești, de către Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează: 
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 95 din 29.03.2018
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JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind participarea municipiului
Pitești în cadrul ,,Programului
Operațional Regional 2014 -2020” –
Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici
şi mijlocii

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.13769 din 21.03.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr.14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului
Condiții Specifice de Accesare a Fondurilor, Axa
prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi 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, în
cadrul Programului Operațional Regional,

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 participarea Municipiului Pitești
în cadrul ,,Programului Operațional Regional 2014 -
2020” – Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii.

(2) Cererea de finanțare având ca obiect ,,Crearea
unui incubator de afaceri” în cadrul apelului de proiecte
MySMIS-POR/165/2, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea
competitivităţii întreprinderilor mici şi 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, Programul Operațional Regional
2014 -2020, va fi depusă în parteneriat cu beneficiarii
eligibili ai axei prioritare menționată.

Art.2. Se aprobă cofinanțarea proiectului mai sus
menționat astfel: 50% pentru sumele provenite din
ajutor de stat regional și 10% pentru sumele provenite
din ajutor de minimis, din valoarea eligibilă totală a
cheltuielilor ce vor fi angajate de Municipiul Pitești, în
condițiile obținerii finanțării proiectului. 

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului
Pitești, să semneze cererea de finanțare aferentă
proiectului care va fi depusă în cadrul Axei prioritare 2 -
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi
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, Programul
Operațional Regional 2014 - 2020, cât și a tuturor
documentelor aferente cererii de finanțare.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează: 
SECRETAR,

Andrei - Cătălin Călugăru
Piteşti,
Nr. 97 din 29.03.2018 

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 2018 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești; 
- Raportul nr.14191/22.03.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

- Adresa S.C. Salpitflor Green S.A.
nr.3904/20.03.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr.13812/21.03.2018;

- Decizia nr.09/16.03.2018 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 2018;

- Notă de fundamentare privind proiectul Bugetului
de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Salpitflor Green S.A.
Pitești pe anul 2018, nr.2162/16.02.2018;

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.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, ale Legii
nr.3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2018, ale 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.3145/2017 privind
aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri
și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a
acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale
H.G. nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind modul de organizare si exercitare a
controlului financiar de gestiune, 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.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 2018, cu venituri
totale în sumă de 26.430,94 mii lei și cheltuieli totale în
sumă de 26.430,94 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. 

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,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 98 din 29.03.2018

JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea
H.C.L. nr. 234/29.06.2017 referitoare
la aprobarea organigramei 
și a statului de funcții ale Direcției 
de Asistență Socială a Municipiului
Pitești, cu modificările și
completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în
ședință ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
-Raportul nr. 14237/22.03.2018 al Biroului

Management Resurse Umane;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr.14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

-Adresele Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Pitești nr. 3578/13.03.2018 înregistrată la
Primăria Municipiului Pitești sub nr. 12277/13.03.2018
și nr. 4060/21.03.2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr. 13941/21.03.2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, ale art. 101 din
H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,
cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu
ale art. 61 alin. (1) din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 31 alin. (4)
din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 234/29.06.2017
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții
ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești,
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și
se completează după cum urmează:

a) 1 post ocupat, funcție publică de execuție de
inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul
Serviciului Protecția Copilului și Autoritate Tutelară se
transformă în inspector, clasa I, gradul profesional
asistent;

b) 2 posturi ocupate, personal contractual, de asistent
medical, studii postliceale, din cadrul Centrului de
Îngrijire și Educație Timpurie Creșe Pitești – Creșa nr. 11
Negru Vodă și Creșa nr. 5 Craiovei, se transformă în
asistent medical principal, studii postliceale;

c) 3 posturi contractuale ocupate de execuție de
administrator, treapta profesională I, studii medii, ½
normă din cadrul Centrului de Îngrijire și Educație
Timpurie Creșe Pitești – Creșa nr. 10 Găvana, Creșa nr. 7
Tudor Vladimirescu și Creșa nr. 18 Prundu, se
transformă în administrator, treapta profesională I,
studii medii, normă întreagă.

Art. II. Direcția de Asistență Socială a Municipiului
Pitești va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei
hotărâri, care va fi comunicată acesteia și Biroului
Management Resurse Umane, de către Secretarul
Municipiului Pitești.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 99 din 29.03.2018

JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPILUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind declararea 
unor lucrări de utilitate publică

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în
ședință ordinară;

Având în vedere:
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-Expunerea de motive a Primarului Municipiului
Pitești;

-Raportul nr. 13155 din 19.03.2018 al Direcției
Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local
cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

-Adresa nr. 1526 din 06.03.2018 a Administrației
Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr. 11104 din 06.03.2018;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin.
(5) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, H.C.L. nr. 306/2015 privind
aprobarea documentației „Registrul spațiilor verzi din
municipiul Pitești”;

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. (1) Se declară de utilitate publică de interes local
lucrările de amenajare a parcării amplasate pe domeniul
public al municipiului Pitești, în zona situată între
blocurile 53 și 54, cartier Trivale, pe suprafața de 217 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 Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999,
potrivit anexei nr.2.

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

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

Art.2. Parcarea, în suprafața de 217 mp, va fi
evidențiată ca bun aparținând domeniului public al
municipiului Pitești, fiind în administrarea
Administrației Domeniului Public Pitești.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Arhitectul Șef,
Direcția Tehnică, Administrația Domeniului Public
Pitești, S.C. Salpitflor Green S.A. vor duce la îndeplinire
dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată
acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează :
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 100 din 29.03.2018

JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPILUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind declararea 
unor lucrări de utilitate publică

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în
ședință ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
-Raportul nr. 13162 din. 19.03.2018 al Direcției

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr. 14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018;

-Adresa nr. 1530 din 06.03.2018 a Administrației
Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr. 11105 din 06.03.2018;

Văzând prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 alin.
(5) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, H.C.L. nr. 306/2015 privind
aprobarea documentației „Registrul spațiilor verzi din
municipiul Pitești”;

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. (1) Se declară de utilitate publică de interes local
lucrările de amenajare a parcărilor amplasate pe
domeniul public al municipiului Pitești, între blocurile
44 și 45 și între blocurile 45 și 46, cartier Trivale, pe o

suprafață totală de 460 mp (320 mp + 140 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 Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999,
potrivit anexei nr. 2.

(3) Se aprobă schimbarea destinației spațiului verde
pe care se execută aceste lucrări în vederea amenajării
celor două parcări.

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

Art.2. Parcările, în suprafață totală de 460 mp, vor fi
evidențiate ca bunuri aparținând domeniului public al
municipiului Pitești, fiind în administrarea
Administrației Domeniului Public Pitești.

Art.3. Primarul Municipiului Pitești, Arhitectul Șef,
Direcția Tehnică, Administrația Domeniului Public
Pitești, S.C. Salpitflor Green S.A. vor duce la îndeplinire
dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată
acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 101 din 29.03.2018

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. 14255/23.03.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr.14931/2018; 

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 Eva-
Irina și Narciz-Ion Bulibașa, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Țepeș Vodă nr. 2 bis, pentru împlinirea a 50
de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și
Niculae Burcea, domiciliată în municipiul Piteşti, str.
Gheorghe Doja nr.48, bl.7, sc. C, et.3, ap.16, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Rodica
și Constantin Cârstea, domiciliată în municipiul Piteşti,
str. Tineretului nr. 8, bl. A, sc. A, ap. 4, pentru împlinirea
a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Margareta și Ioan Chirilă, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Trivale, bl.25A, sc.A, et. 1, ap.10, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Gica și
Vasile Damian, domiciliată în municipiul Piteşti, str.
Gârlei nr. 23, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Aurelia
și Aurelian Dumitrescu, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Egalității nr. 27, pentru împlinirea a 50 de ani
de căsătorie neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Marina
și Gheorghe Dumitru, domiciliată în municipiul Piteşti,
str. Călugăreni nr.1, bl. D3, sc.C, et.3, ap.9, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Eugenia și Dumitru Ghinea, domiciliată în municipiul
Piteşti, b-dul Nicolae Bălcescu, bl.S7, sc.E, ap.11, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria și
Nicolae Iova, domiciliată în municipiul Piteşti, bld.
Libertății nr.25, bl. P7, sc. A, et.2, ap.8, pentru împlinirea
a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Niculina și Constantin Licaciu, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Gheorghe Doja, bl.7A, sc. A, ap.17, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.11. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria
și Gheorghe Mihai, domiciliată în municipiul Piteşti, bld.

Eroilor, nr.34, bl.A2Petrol, sc. C, et. 4, ap. 10, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Efdochia și Iulian Moisescu, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. 1 Decembrie 1918, bl. C7, sc.C, ap.7, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Elena
și Vasile Oprea, domiciliată în municipiul Piteşti, str.
Trivale nr. 70, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Ana și
Romul Popa, domiciliată în municipiul Piteşti, str.
Grigore Tocilescu nr.1, bl.1, sc. D, et.2, ap.11, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.15. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Rozalia și Vasile Sandu, domiciliată în municipiul Piteşti,
Aleea Voinicilor nr. 1, bl. B16, sc. B, et. 1, ap. 4, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.16. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Mariana și Constantin Săulescu, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.11,
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.17. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria
și Sima Sima, domiciliată în municipiul Piteşti, str. Ioan
Andrieșescu nr. 2, bl. J12, sc. B, ap.8, pentru împlinirea
a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Art.18. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria
și Ion Stancu, domiciliată în municipiul Piteşti, str.
Armenească nr. 4, pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.19. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Maria
și Paulian-Emil Stroe, domiciliată în municipiul Piteşti,
str. Frații Cătina nr. 2, bl.C3, sc.F, ap.6, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.20. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Tatiana și Ion Toma, domiciliată în municipiul Piteşti,
str. Iancu de Hunedoara nr.2, bl.B19, sc.C, ap.16, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.21. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Victoria și Tiberiu Turigel, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Ion Câmpineanu nr. 37, bl. M4, sc. A, ap.11,
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.22. Se acordă Diploma de fidelitate familiei Paula
și Ion Uruc, domiciliată în municipiul Piteşti, str.
Bradului, bl.29, sc.A, ap.1, pentru împlinirea a 50 de ani
de căsătorie neîntreruptă.

Art.23. 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.24. Hotărârea produce efecte de la data împlinirii
termenului prevăzut de HCL nr.6/20.01.2000, cu
modificările ulterioare.

Art.25. 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,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 104 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind repartizarea, în vederea
închirierii fără licitație publică, 
a unui spaţiu Partidului Alianța
Liberalilor și Democraților, 
cu destinație sediu de partid

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.14574/26.03.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr.14931/2018;

-Adresa nr.1/23.02.2016 a Partidului Alianța
Liberalilor și Democraților, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr. 9529/23.02.2016;

-Adresa nr.153/04.12.2017 a Partidului Alianța
Liberalilor și Democraților – Filiala Argeș, înregistrată la
Primăria Municipiului Pitești sub nr. 56907/05.12.2017;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Pitești cu
nr.21773/21.12.2017, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.59847/21.12.2017;
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Văzând prevederile art.26 din Legea nr. 334/2006
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.36 alin.(2) lit. ”c”
coroborat cu art.36 alin.(5) lit.”b” din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, precum si ale
Legii nr.14/2003 a partidelor politice, republicată, 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) Se aprobă repartizarea, în vederea închirierii
fără licitație publică, a spaţiului situat în Piteşti, str.
Egalității nr.46, în suprafață de 292,87 mp, cu destinaţie
sediu de partid-organizația județeană. 

(2) Contractul de închiriere va fi încheiat cu Partidul
Alianța Liberalilor și Democraților-Organizația
Județeană, contract valabil până la data de 31.12.2021,
cu drept de prelungire în condiţiile legii.

(3) Se împuternicește directorul Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești să
încheie, în condițiile legii, contractul de închiriere,
precum si procesul verbal de predare-primire a
imobilului, la aceeași dată. 

(4) Cheltuielile privind plata utilităților și a celor de
întreținere a spațiului sunt în sarcina chiriașului.

(5) Contractul și procesul verbal de predare-primire se
vor încheia după predarea efectivă a spațiului, de către
fostul chiriaș. 

Art.2. Direcţia Administraţie Publică Locală şi
Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Piteşti, vor aduce la îndeplinire prezenta
hotărâre care va fi comunicată acestora, precum şi
Partidului Alianța Liberalilor și Democraților-
Organizația Județeană, de către Secretarul Municipiului
Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 109 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind acordarea unui mandat 
S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
-Raportul nr. 14834/27.03.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr.14926/2018,
nr.14928/2018, nr. 14930/2018, nr.14931/2018;

-Adresa S.C. Apă Canal 2000 S.A.,
nr.2118/21.03.2018., înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr.13927/21.03.2018;

Văzând şi prevederile art.36 alin.(2) lit. c), art.36
alin.(6) lit. a) şi art.63 alin.(5) lit. d) din Legea
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art.8 alin.(1) din Legea serviciilor
comunitare de utilități publice, nr.51/2006, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, ale Legii
nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale H.C.L. nr.272/26.09.2013
privind aprobarea inventarului actualizat al bunurilor de
retur prevăzut în anexa nr.3 la Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare nr.1/26.03.2010, aprobat prin HCL

nr.173/2010 referitoare la delegarea gestiunii serviciului
de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. Apă
Canal 2000 S.A. Piteşti, ale H.C.L. nr.300/27.08.2015
privind Raportul de evaluare referitor la determinarea
valorilor juste ale unor suprafețe de teren aparținând
domeniului public al municipiului Pitești, care fac
obiectul Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare
nr.1/26.03.2010 și ale Contractului de Delegare a
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și
Canalizare nr.1/26.03.2010, 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) Se mandatează S.C. Apă Canal 2000 S.A. să
procedeze la construirea, în condițiile legii, din surse
proprii, a unui sediu pe terenul aferent Stației
Repompare Trivale, situat în Strada Nicolae Dobrin din
Municipiul Pitești. 

(2) Terenul menţionat la alin. (1) aparține domeniului
public al Municipiului Pitești, fiind concesionat S.C. Apă
Canal 2000 S.A., în conformitate cu prevederile
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
de Alimentare cu Apă și Canalizare nr.1/26.03.2010, cu
modificările și completările ulterioare.

Art.2. (1) În vederea construirii sediului menționat la
art.1, operatorul regional S.C. Apă Canal 2000 S.A. va
îndeplini toate procedurile legale pentru obținerea
avizelor, acordurilor etc. necesare, conform legii.

(2) După recepția lucrărilor, imobilul-clădire precum
și construcțiile aferente acestuia vor urma regimul
juridic al bunurilor proprii, urmând ca la încetarea
Contractului de Delegare să fie preluate de municipiul
Pitești, în condițiile legii.

Art.3. Operațiunile de actualizare a datelor tehnice
înscrise în cartea funciară, pentru terenul pe care se va
edifica construcția, se fac prin grija Serviciului de
Aplicare a Legilor Proprietății, Cadastru și Patrimoniu
din cadrul Primăriei Municipiului Pitești.

Art.4. Direcţia Dezvoltare Locală, Direcția
Administrație Publică Locală şi S.C. Apă Canal 2000 S.A.
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
care va fi comunicată acestora, precum şi Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Argeş, de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 117 din 29.03.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind împuternicirea Primarului
Municipiului Pitești să reprezinte
municipiul Pitești în cadrul Adunării
Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitare Argeș 

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în
ședință ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
-Raportul nr.15074/28.03.2018 al Direcției

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.15398/2018, nr. 15399/2018,
nr. 15400/2018, nr. 15401/2018, nr. 15402/2018;

-Adresa nr.49/27.03.2018 a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitare Argeș, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.14881/27.03.2018;

Văzând prevederile art.37 din Legea administrației
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, ale Legii nr.51/2006 a
serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței
nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu
modificările și completările ulterioare, ale H.G.
nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru
și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare
intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de
utilități publice, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale art.32 alin.(1) din Statutul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Argeş, cu
modificările şi completările ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești
să reprezinte municipiul Pitești în cadrul Adunării
Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare
Argeș și să semneze actele adiționale la Actul Constitutiv
și Statutul A.D.I. Argeș.

Art.2 Primarul Municipiului Pitești va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care îi va fi
comunicată acestuia de către Secretarul Municipiului
Pitești.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti    
Nr. 118 din 29.03.2018

JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea  înființării 
la nivelul Municipiului Pitești 
a Grupului de Lucru Local (GLL)
pentru problemele romilor 

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în
şedință ordinară;

Având în vedere:
-  Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești; 
- Raportul nr. 13770/21.03.2018 al Direcţiei de

Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti;      
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

cuprinse în rapoartele nr.14922/2018, nr. 14926/2018,
nr. 14928/2018, nr. 14930/2018, nr. 14931/2018; 

- Adresa nr. 5020/13.02.2018 a Direcției de Sănătate
Publică Argeș,  înregistrată la Direcția de Asistență
Socială a Municipiului Pitești sub nr. 2132/13.02.2018,
Adresa nr.1518/ 13.02.2018 a Inspectoratului Școlar
Județean Argeș, înregistrată la Direcția de Asistență
Socială a Municipiului Pitești sub nr. 2125/13.02.2018,
Adresa nr. 4102/21.02.2018 a Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș,
înregistrată la Direcția de Asistență Socială a
Municipiului Pitești sub nr. 2611/21.02.2018, Adresa  nr.
2575/09.02.2018 a Agenției Județene pentru Ocuparea
Forței de Muncă Argeș, înregistrată la Direcția de
Asistență Socială a Municipiului Pitești sub nr.
2054/12.02.2018, Adresa nr. 667/06.02.2018 a Poliției
Locale a Municipiului Pitești, înregistrată la Direcția de
Asistență Socială a Municipiului Pitești sub nr.
2126/13.02.2018, precum și Adresa nr. 3872/19.03.2018
a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Pitești,
înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.
13358/19.03.2018;

Văzând prevederile H.G.R. nr.18/14.01.2015 pentru
aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune
a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru
perioada 2015-2020 cu modificările şi completările
ulterioare; 

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 (1) Înființarea  Grupului de Lucru Local (GLL) la
nivelul Municipiului Pitești, pentru asigurarea
implementarii Strategiei Guvernului României de
incluziune socială, în componența  prevăzută în anexa
care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.  

(2) Se desemnează în Grupul de Lucru Local dl
consilier Zidaru Laurențiu Marian.

Art.2. Grupul de Lucru Local elaborează planul local
de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români
aparţinând minorităţii rome, care va fi aprobat de către
consiliul local,  prin hotărâre.

Art.3 Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului
Piteşti și Grupul de Lucru Local vor aduce la îndeplinire
prezenta hotărâre, care va fi comunicată acestora de
către Secretarul Municipiului Piteşti.   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ion Matei

Contrasemnează:                               
SECRETAR  

Andrei-Cătălin Călugăru                             
Piteşti                               
Nr.  120 din 29.03.2018

H.C.L. şi anexele pot fi consultate integral 
pe site-ul www.primariapitesti.ro, 

secţiunea Consiliul Local.
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