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JUDEŢUL ARGEŞ 
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE 
privind derularea proiectului
”PITEȘTI EVERGREEN”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în
ședința ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a domnului consilier

Dănuț Dinu;
-Raportul nr. 22151/14.05.2018 al Direcţiei

Tehnice și al Direcției Arhitect Șef;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.23836/2018,
nr.23839/2018, nr.23841/2018, nr.23842/2018,
nr.23844/2018;

Văzând prevederile H.G.R. nr.525/1996 pentru
aprobarea Regulamentului general de urbanism,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea și administrarea spațiilor verzi din
intravilanul localităților, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale O.U.G.
nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 36
alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”e” și alin. (6) lit. ”a”,
punctul 9 din Legea nr. 215/2001, 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă derularea proiectului
“PITEȘTI EVERGREEN”, la nivelul municipiului
Pitești. 

(2) În vederea derulării proiectului prevăzut la
alineatul precedent, se stabilesc următoarele
măsuri:

a) persoanele fizice sau juridice care solicită
autorizații de construire pentru imobilele de

locuințe sau cu altă destinație, cu caracter
permanent, au posibilitatea de a crea spații plantate
pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al
municipiului Pitești, după cum urmează: 

• prin plantarea a minim 3 copaci sau arbuști
ornamentali, pentru locuințele unifamiliale;

• prin plantarea a minim un copac sau arbust
ornamental, pentru fiecare apartament/garsonieră,
în cazul locuințelor colective;

• prin plantarea a minim 1 copac sau arbust
ornamental pentru fiecare 100 mp construibili, în
cazul imobilelor cu altă destinație; 

b) persoanele fizice care se căsătoresc în
municipiul Pitești vor putea planta pe terenuri
aflate în domeniul public sau privat al municipiului,
câte un copac sau arbust ornamental;

c) pentru fiecare nou născut declarat la Direcția
pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești,
părinții acestuia care au domiciliul în Pitești, vor
putea planta pe terenuri aflate în domeniul public
sau privat al municipiului, câte un copac sau arbust
ornamental.

Art.2. (1) Persoanele fizice sau juridice care
solicită eliberarea autorizației de construire pot să
prezinte, pe lângă celelalte documente prevăzute de
lege, o propunere privind plantarea de
copaci/arbuști ornamentali, conform art.1 alin.(2)
lit.a) din prezenta hotărâre.

(2) Achiziționarea materialului dendrologic se va
face de către solicitanții autorizației de construire,
iar plantarea se va realiza în termen de 6 luni de la
obținerea certificatului de atestare a edificării
construcției cu caracter permanent.

Art.3.(1) Compartimentele de specialitate din
cadrul Primăriei Municipiului Pitești vor proceda la
identificarea locațiilor disponibile pentru plantare
care vor fi aduse la cunoștință solicitanților. 

(2) S.C. Salpitflor Green S.A. va proceda la
stabilirea, de comun acord cu solicitanții, a speciilor
de copaci/arbuști ornamentali, care se vor planta
potrivit prezentei hotărâri, precum și a perioadelor
de plantare și va asigura, prin personalul de
specialitate, sprijinul și îndrumarea persoanelor în
cauză.

Art.4. Pentru identificarea materialului
dendrologic plantat, persoanele fizice sau juridice
au dreptul de a prevedea un element de

personalizarea a acestuia, fără a afecta prin aceasta,
în vreun fel, dezvoltarea sa normală.

Art.5. Direcția Arhitect Șef, Direcția Tehnică,
Direcția Administrație Publică Locală, precum și
S.C. Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire
dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată
acestora de către Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariean Neacșu

Contrasemnează: 
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti
Nr. 145 din 24.05.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea situaţiilor
financiare pentru municipiul
Piteştila data de 31.12.2017

Consiliul Local al municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Mnicipiului

Pitești; 
-Raportul nr. 21466/2018 al Direcţiei

Economice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.23836/2018, nr.
23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018,
nr.23844/2018;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi art. 36, alin. (4),
lit. ,,a” din Legea nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

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

Hotărâri ale consiliului local Pitești
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H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.l. (1) Se aprobă situaţiile financiare pentru
municipiul Piteşti la data de 31.12.2017, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre. 

(2) Situaţiile financiare prevăzute la alin. 1 includ
şi contul de execuţie al bugetului municipiului
Piteşti pe anul 2017.

Art.2. Secretarul Municipiului Piteşti va
comunica prezenta hotărâre Direcţiei Economice. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mariean Neacșu

Contrasemnează:
SECRETAR

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 146 din 24.05.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului
instituțiilor publice 
și activităților finanțate integral
sau parțial din venituri proprii
pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

municipiului Pitești; 
- Raportul nr. 22573/2018 al Direcţiei

Economice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.23836/2018,
nr.23839/2018, nr.23841/2018, nr.23842/2018 și
nr.23844/2018;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind modul
de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite

sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către
instituţiile publice, precum şi art. 36 alin. (4) lit. ,,a”
din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Nivelurile de venituri ale bugetului
instituțiilor publice și activităților finanțate integral
sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 se
rectifică, după cum urmează:

a) în sensul suplimentării cu suma de 2 mii lei la
capitolul 30.10 „Venituri din proprietate”,
subcapitolul 05 „Venituri din concesiuni și
închirieri”, paragraful 30 „Alte venituri din
concesiuni și închirieri de către instituțiile publice”;

b) în sensul suplimentării cu suma de 14 mii lei la
capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât
subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și
sponsorizări”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului
instituțiilor publice și activităților finanțate integral
sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 se
rectifică, după cum urmează:

a) în sensul suplimentării cu suma de 2 mii lei la
capitolul 65.10 ,,Învăţământ“, subcapitolul 04
„Învățământ secundar”, paragraful 01 „Învățământ
secundar inferior”, titlul 20 „Bunuri și servicii”;

b) în sensul suplimentării cu suma de 14 mii lei la
capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”,
subcapitolul 03 „Servicii culturale”, paragraful 30
„Alte servicii culturale”, titlul 20 „Bunuri și
servicii”.

Art.3. Modificările în volumul şi structura
bugetelor ordonatorilor de credite se regăsesc în
anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.4. H.C.L. nr. 19/2018 privind aprobarea
bugetului instituțiilor publice și activităților
finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe
anul 2018, cu modificările și completările
ulterioare, H.C.L. nr. 20/2018 privind aprobarea
bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar
de stat din municipiul Pitești pe anul 2018, cu
modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr.
27/2018 privind aprobarea bugetului Centrului
Cultural Pitești pe anul 2018 se modifică în mod
corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.5. Direcţia Dezvoltare Locală, Direcţia
Economică şi ordonatorii de credite care
beneficiază de prevederile prezentei vor aduce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi
comunicată acestora de către Secretarul
municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mariean Neacșu

Contrasemnează
SECRETAR

Andrei-Cătălin Călugăru
JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat 
al Municipiului Piteşti a unor
bunuri de retur concesionate
S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti,
pentru scoaterea din funcțiune,
în vederea valorificării și, 
după caz, casării

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţa ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Pitești; 
- Raportul nr.21625/10.05.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.23836/2018,
nr.23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018,
nr. 23844/2018;

- Adresa S.C. Apă Canal 2000 S.A. Piteşti, nr.
3285/07.05.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr. 20903/07.05.2018;

- Decizia Consiliului de Administraţie al S.C. Apă
Canal 2000 S.A. Piteşti, nr.55/24.04.2018, cu
privire la casarea unor mijloace fixe care aparţin
domeniului public al Municipiului Pitești;

- Referatul Comisiei de Casare a S.C. Apă Canal
2000 S.A. Piteşti, nr.20803/11.04.2018;

- Referatul Comisiei de Casare a S.C. Apă Canal
2000 S.A. Piteşti, nr.20809/11.04.2018;
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Văzând şi prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din
Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.G.
nr.841/1995 privind procedurile de transmitere
fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând
instituţiilor publice, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Legii nr. 246/2001 privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului
de scoatere din funcţiune, casare si valorificare a
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public
al statului și al unităţilor administrativ-teritoriale,
precum şi ale Regulamentului privind transmiterea
fără plată şi valorificarea unor bunuri care
alcătuiesc domeniul public al Municipiului Piteşti,
aprobat prin H.C.L. nr.50/24.02.2010, 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1(1) Se aprobă trecerea din domeniul public
în domeniul privat al Municipiului Piteşti, pentru
scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și,
după caz, casării, a unor bunuri de retur de natura
mijloacelor fixe, concesionate S.C. Apă Canal 2000
S.A. Piteşti, având datele de identificare prevăzute
în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre. 

(2) Valoarea de inventar a bunurilor menționate
la alin.(1) este de 177,63 lei.

(3) Până la finalizarea procedurilor de
valorificare și, după caz, casare, bunurile prevăzute
la alin.(1) sunt şi rămân în administrarea S.C. Apă
Canal 2000 S.A. Piteşti.

Art.2(1) Modificările ce decurg din aplicarea
prezentei hotărâri vor fi operate în evidenţa
contabilă a Primăriei Municipiului Piteşti şi în
evidenţa extracontabilă a S.C. Apă Canal 2000 S.A.
Piteşti. 

(2) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare
nr.1/26.03.2010, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică în mod corespunzător, cu
influenţele ce decurg din aplicarea prezentei
hotărâri, de către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Argeş.

Art.3 H.C.L. nr.194/1999 privind inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al
Municipiului Piteşti, cu modificările și completările
ulterioare se modifică potrivit prevederilor
prezentei hotărâri.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariean Neacșu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 148 din 24.05.2018

JUDEŢUL ARGEŞ 
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea 
și completarea H.C.L. 
nr. 351/28.09.2017 referitoare 
la aprobarea organigramei 
şi a statului de funcţii 
ale aparatului de specialitate 
al Primarului Municipiului
Piteşti, 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. 21858/10.05.2018 al Biroului

Management Resurse Umane;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.23836/2018,
nr.23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018,
nr. 23844/2018; 

- Prevederile art. 101 alin. (1) din H.G.R. nr.
611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, cu modificările și completările ulterioare,
coroborate cu prevederile art. 61 alin. (1) din Legea

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

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

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (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. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 351/28.09.2017
referitoare la aprobarea organigramei și statului de
funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Piteşti, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică şi se completează în sensul
că o funcție publică ocupată de inspector, clasa I,
grad profesional debutant din cadrul
Compartimentului Certificate de Atestare Fiscală,
se transformă în inspector, clasa I, grad profesional
asistent.

Art.II. Biroul Management Resurse Umane va
aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri
care va fi comunicată acestuia de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariean Neacșu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 149 din 24.05.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE
privind organizarea unei tabere
şcolare

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
- Raportul nr.22152/14.05.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.23836/2018,
nr.23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018,
nr. 23844/2018;

Văzând prevederile 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, modificată prin
H.C.L. nr.103/29.03.2018;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 (1) În vederea realizării taberei şcolare cu
copii din municipiul Piteşti şi oraşul înfrăţit
Kragujevac – Republica Serbia, se împuterniceşte
Primarul Municipiului Piteşti să întocmească şi să
aprobe criteriile de selecţie a elevilor, cu domiciliul
în municipiul Piteşti, care participă la această
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tabară, perioada de desfăşurare a acesteia, precum
și numărul de elevi și însoțitori care vor participa la
tabără, funcție de numărul de elevi și însoțitori
stabiliți de partea sârbă.

(2) La selecţia elevilor se vor avea în vedere
următoarele condiţii cumulative:

a) rezultatele la învăţătură ale elevilor în anul
scolar 2017 – 2018;

b) rezultate obţinute la concursurile şcolare
municipale, judeţene, naţionale şi internaţionale;

c) situaţia familială a elevului;
d) situaţia materială a familiei elevului;
e) propunerile vor fi făcute de către unităţile de

învăţământ.
(3) Nu pot fi selectionaţi elevii care au mai

participat la astfel de tabere în anii anteriori.
(4) Dispoziţiile alin. (3) sunt aplicabile şi

însoţitorilor, cu excepţia însoţitorului coordonator.
Art.2 Finanţarea estimativă a cheltuielilor

ocazionate de participarea copiilor sârbi la tabăra
din România este de 100 mii lei şi se realizează de
la bugetul local.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariean Neacșu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei–Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 150 din 24.05.2018 

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. 22496/15.05.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.23836/2018,
nr.23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018,
nr. 23844/2018; 

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, 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 acordă Diploma de fidelitate familiei
Adriana-Elena și Ștefan Bută, domiciliată în
municipiul Piteşti, Ale. Salciei nr.2, bl.1A, sc. A,
et.2, ap.10, pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Ecaterina și Gheorghe Constantin, domiciliată în
municipiul Piteşti, Bld. Nicolae Bălcescu nr.4,
bl.L2, sc.E, ap.34, pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Maria și Constantin Crețu, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. Zimbrului nr.9, bl.63, sc. A,
et.3, ap.13, pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Iuliea și Grigore Dănilă, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Carpați nr.2, bl.C4, sc.C, et.4, ap.20,
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Ioana și Vasile Duțescu, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Frații Golești, bl.S15b, sc.C, ap.13,
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Adina și Marius Gava, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. C.A. Rosetti nr.2, bl.D6, sc.C, ap.4,
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Ana și Nicolae Ilie, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Cuza Vodă nr.38, bl.43, sc. C, et.4,
ap.19, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Veronica și Petru Lupu, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Lânăriei nr.2, bl.B27, sc.E, et.3, ap.15,
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Frosa și Virgil Popa, domiciliată în municipiul
Piteşti, Cal. Bascovului nr.41, bl.Q4, sc.D, et.3,
ap.15, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Elena și Constantin Ranf, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Frasinului nr. 6, bl.7, sc.A, ap.3, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.11. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Maria și George Stamate, domiciliată în municipiul
Piteşti, Ale. Elie Radu nr.2, bl.A3, sc.C, et.2, ap.8,
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Ștefania și Nicolae Toma, domiciliată în municipiul
Piteşti, Ale.Voinicilor nr.5, bl.P14, sc.C, et.2, ap.10,
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Dorina-Viorica și Gheorghe Topliceanu,
domiciliată în municipiul Piteşti, str. Zimbrului
nr.5, bl.61, sc.B, et.4, ap.19, pentru împlinirea a 50
de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Letiția și Valeriu Udroiu, domiciliată în municipiul
Piteşti, Bld. Nicolae Bălcescu nr.1, bl.L6, sc.C,
ap.43, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.15. 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.16. 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,
Mariean Neacșu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 151 din 24.05.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind conferirea Diplomei 
de fidelitate-nunta de diamant

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
- Raportul nr. 22497/15.05.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr. 23836/2018,
nr.23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018,
nr. 23844/2018; 

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

Art.1. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de
diamant familiei Florica și Anghel Brînzaru,
domiciliată în municipiul Piteşti, str. Uzinei nr.5A,
pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de
diamant familiei Cornelia și Nicolae Ciucă,
domiciliată în municipiul Piteşti, str. Tineretului
nr.1, bl.16, sc. G, ap.2, pentru împlinirea a 60 de ani
de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de
diamant familiei Steliana și Gheorghe Pătru,
domiciliată în municipiul Piteşti, str. Victoriei,
bl.A4, sc.A, ap.13, pentru împlinirea a 60 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Familiile prevăzute de prezenta hotărâre
beneficiază de drepturile conferite de art. 3 alin. (1)
din H.C.L. nr. 6/2000, cu modificările ulterioare.

Art.5. 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,
Mariean Neacșu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 152 din 24.05.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor
pentru accesul la filmele
susţinute la Cinematograful
„București” în perioada 
1 iunie - 31 decembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.22345/14.05.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală privind aprobarea tarifelor

pentru accesul la filmele susținute la
Cinematograful „București” în perioada iunie –
decembrie 2018;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului
local cuprinse în rapoartele nr.23836/2018,
nr.23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018,
nr. 23844/2018;

- Adresa Filarmonicii Piteşti nr.
2747/14.05.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr. 22295/14.05.2018;

Văzând prevederile Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 39 din 14
iulie 2005 privind cinematografia, ca și prevederile
art. 84 alin. (4) din Legea nr.1/2011 –Legea
educaţiei naţionale, ale Legii nr. 35/1994 privind
timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical,
folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de
divertisment, republicată, ale Legii nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, și ale H.G.
nr. 385/2004 privind accesul gratuit la actul de
cultură la nivel naţional al pensionarilor care au
activat minim 10 ani în domeniul cultural-artistic.

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

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă nivelul tarifelor pentru accesul
la filmele susţinute la Cinematograful „București”
în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2018, după cum
urmează:

(1) Tarife:
a) Preţ bilet film categoria A – 6 lei;
b) Preţ bilet film categoria B – 8 lei;
c) Preţ bilet film categoria C – 10 lei;
d) Preț film categoria D – 12 lei;
e) Preț fix film educativ (programa școlară)

grupuri de elevi – 3 lei.
(2) Categoriile de locuri sunt cele din diagrama

anexată.
(3) Pentru studenţi, pensionari, şomeri, precum

şi pentru adulţii cu handicap mediu şi uşor, tariful
biletului prevăzut la alin. (1) lit. (a), (b), (c) şi (d) se
reduce cu 50%.

(4) Elevii beneficiază de tarife reduse cu 75%
pentru accesul la filme, cu excepția celor educative,
când este tarif fix.

(5) Tariful include timbrul cinematografic și
celelalte taxe legale.

(6) Impozitul se calculează şi se plăteşte potrivit

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare. 

Art.2. Accesul la filmele proiectate la
Cinematograful „București” este gratuit pentru:

a) Cetăţenii de onoare ai Municipiului Piteşti;
b) Elevii etnici români din afara graniţelor ţării,

bursieri ai statului român;
c) Posesorii legitimaţiilor eliberate de Guvernul

României în baza H.G. nr. 385/2004 privind
accesul gratuit la actul de cultură la nivel naţional al
pensionarilor care au activat minim 10 ani în
domeniul cultural-artistic;

d) Persoanele cu handicap grav sau accentuat,
precum şi persoanele care îi însoţesc.

Art.3. Accesul gratuit, respectiv acordarea de
reduceri, se face sub condiţia prezentării de către
solicitanţi de documente legal valabile care să
ateste calitatea pentru care a fost acordată această
facilitate.

Art.4. Diagrama sălii de spectacole cu precizarea
categoriilor de locuri este cuprinsă în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Direcţia Dezvoltare Locală şi Filarmonica
Piteşti vor aduce la îndeplinire dispoziţiile
prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora
de Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariean Neacșu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei–Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 153 din 24.05.2018 

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind prelungirea unor
contracte de închiriere pentru
unele unităţi locative situate în
municipiul Piteşti,cartier
Războieni,bl.G1, tronson C

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
- Raportul nr.22372/14.05.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.23836/2018,
nr.23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018,
nr. 23844/2018; 

- Adresele nr. 6177/12.04.2018 şi nr.
7983/11.05.2018 ale Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti,
înregistrate sub nr. 17325/12.04.2018, respectiv nr.
22367/14.04.2018 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,
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HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Contractele de închiriere ale unităţilor
locative, potrivit anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre se prelungesc până la data de
01.10.2018, 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,
Mariean Neacșu

Contrasemnează:
SECRETAR

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti
Nr. 154 din 24.05.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului 
de evaluare pentru bunul
concesionat S.C. Termo Calor
Confort S.A., scos din funcțiune
conform H.C.L. nr.
57/25.08.2016, 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.22190/14.05.2018 al Direcției

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr. 23836/2018,
nr.23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018,
nr. 23844/2018;

-Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A.
nr.3481/11.05.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.22089/11.05.2018;

- Decizia Directorului General al S.C. Termo
Calor Confort S.A. nr. 157/15.09.2016;

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.57/25.08.2016 privind
trecerea din domeniul public al Municipiului Pitești
în domeniul privat al acestuia, a unor bunuri care
fac parte din sistemul de alimentare centralizat cu
energie termică, concesionate S.C. Termo Calor

Confort S.A., în vederea scoaterii din funcțiune,
valorificării şi casării acestora;

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) Se aprobă raportul de evaluare întocmit
de comisia constituită în baza Deciziei Directorului
General al S.C. Termo Calor Confort S.A.
nr.157/15.09.2016, pentru bunul concesionat
operatorului S.C. Termo Calor Confort S.A., scos
din funcțiune conform H.C.L. nr.57/25.08.2016 și
care urmează a fi valorificat, bun aparținând
domeniului privat al Municipiului Pitești, prevăzut
în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(2) Aprobă casarea definitivă a bunului denumit
”1.B Conducta Termoficare D500 – Nr. inventar
192100048 – Subteran” prevăzut în raportul de
evaluare menționat la alin.(1).

(3) Bunul ce urmează să fie valorificat denumit
”1. A Conducta Termoficare D500 – Nr. inventar
192100048 – Suprateran” este prevăzut în raportul
de evaluare menționat la alin.(1).

(4) Prețul de pornire al licitației pentru bunul ce
urmează a fi valorificat, prevăzut în raportul de
evaluare menționat la alin.(1) este de 114.390,43
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.(4).

(2) Bunurile și/sau materialele cuprinse în
raportul de evaluare, 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,
Mariean Neacșu 

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei–Cătălin Călugăru 
Piteşti 
Nr. 155 din 24.05.2018 

JUDEŢUL ARGEŞ 
MUNICIPIUL PITEŞTI 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi
completarea H.C.L. nr.
105/26.03.2015 referitoare la
aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii ale
Administraţiei Domeniului
Public Piteşti, cu modificările şi
completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului
Piteşti;

-Raportul nr. 22508/15.05.2018 al Biroului
Management Resurse Umane;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului
local cuprinse în rapoartele nr. 23836/2018,
nr.23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018,
nr. 23844/2018;

-Adresa nr. 3511/10.05.2018 a Administrației
Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr. 22402/15.05.2018;

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

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (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. Anexele nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr.
105/26.03.2015 referitoare la aprobarea
organigramei și statului de funcţii ale
Administraţiei Domeniului Public Piteşti, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică
și se completează după cum urmează:

a) 1 post, ocupat, de şofer treapta II, din cadrul
Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii
Străzi, se mută definitiv în cadrul Atelierului
Exploatare şi Întreţinere Maşini şi Utilaje;

b) 1 post, ocupat, de şofer treapta I, din cadrul
Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii
Străzi, se mută definitiv în cadrul Atelierului
Exploatare şi Întreţinere Maşini şi Utilaje;

c) 1 post, ocupat, de şofer treapta II din cadrul
Biroului Administrare Cimitire și Prestări Servicii
Funerare, se mută definitiv în cadrul Atelierului
Exploatare şi Întreţinere Maşini şi Utilaje şi se
transformă în şofer treapta I;

d) 1 post, vacant, de inspector specialitate gradul
1 din cadrul Biroului Administrare Cimitire şi
Prestări Servicii Funerare, se mută definitiv în
cadrul Atelierului Exploatare şi Întreţinere Maşini
şi Utilaje;

e) 20 de posturi, ocupate, de muncitori calificaţi
treapta I din cadrul Atelierului Preparat Mixturi
Asfaltice şi Reparaţii Străzi, se mută definitiv în
cadrul Atelierului Exploatare şi Întreţinere Maşini
şi Utilaje.

Art.II. Administraţia Domeniului Public Piteşti
va aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei
hotărâri, care va fi comunicată acesteia şi Biroului
Management Resurse Umane, de către Secretarul
Municipiului Piteşti. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariean Neacșu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei–Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 156 din 24.05.2018 

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE
privind trecerea imobilului
situat în municipiul Pitești, str.
Frații Golești nr. 6 în
administrarea Consiliului Local
al Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;
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Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.23106/17.05.2018 al Direcţiei

Administrație Publică Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate cuprinse în

rapoartele nr. 23836/2018, nr. 23839/2018,
nr.23841/2018, nr. 23842/2018, nr. 23844/2018;

-Adresa nr.8313/17.05.2018 a Serviciului Public
de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești,
înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub
nr.23031/17.05.2018;

- Adresa nr.3806/17.05.2018 a Administrației
Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.23044/17.05.2018

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

Văzând prevederile H.C.L. nr.97/29.03.2018
privind participarea municipiului Pitești în cadrul
“Programului Operațional Regional 2014-2020” –
Axa prioritară 2 – îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor mici și mijlocii, precum și
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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Imobilul situat în municipiul Pitești, str.
Frații Golești nr.6, aflat în administrarea
Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Pitești și Administrației Domeniului
Public Pitești, trece în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Pitești, pentru realizarea
proiectului cu titlul „Promovarea Spiritului
Antreprenorial prin sprijinirea activităților de
cercetare-dezvoltare în cadrul PITEȘTI BUSINESS
HUB – PROSANT”, în cadrul Apelului de proiecte
2.1B „Incubatoare de afaceri”.

Art.2. Predarea - preluarea imobilulului prevazut
la alin.(1) se va face prin protocol, încheiat între

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Pitești, Administrația Domeniului
Public Pitești și Primaria Municipiului Pitești, prin
grija Serviciului de Aplicare a Legilor Proprietății,
Cadastru și Patrimoniu, în termen de 5 zile de la
adoptarea prezentei hotărâri.

Art. 3. Situația spațiilor în suprafață de 51,06 mp,
situate la parterul imobilului, în care se află
echipamente energetice, rămâne cea prevăzută în
Contractul de comodat autentificat sub nr.
751/09.05.2016. 

Art. 4. Direcția Administrație Publică Locală,
Direcţia Economică, Direcţia Tehnică, Serviciul
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Pitești și Administrația Domeniului Public Pitești
vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei
hotărâri, care va fi comunicată acestora de către
Secretarul Municipiului Piteşti. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Mariean Neacșu 

Contrasemnează: 
SECRETAR,

Andrei - Cătălin Călugăru
Piteşti
Nr. 157 din 24.05.2018

JUDEŢUL ARGEŞ 
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea și
completarea H.C.L. nr.
436/20.11.2017 referitoare la
aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Serviciului
Public de Exploatare a
Patrimoniului 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. 23146/17.05.2018 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.23836/2018,

nr.23839/2018, nr.23841/2018, nr.23842/2018,
nr. 23844/2018;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Pitești
nr.8315/17.05.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.23144/17.05.2018;

-Prevederile art. 36 alin. (3) lit. ”b” din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

Văzând prevederile 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 436/20.11.2017
referitoare la aprobarea organigramei și statului de
funcții ale Serviciului Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se
completează în sensul că în cadrul Serviciului
Administrare Stadion "Nicolae Dobrin" și Parcuri,
se înființează pe perioadă determinată, respectiv
până la data de 13.12.2019, un număr de 3 posturi
de muncitor necalificat treapta I (nivel studii medii,
generale).

Art.II. Serviciul Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Pitești va aduce la
îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi
comunicată acestuia, precum și Biroului
Management Resurse Umane din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Pitești,
de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariean Neacșu
Contrasemnează:
SECRETAR,
Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești 
Nr. 158 din 24.05.2018

JUDETUL ARGES
MUNICIPIUL PITESTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu pentru un
teren situat în intravilanul
municipiului Piteşti, Str.
Alunului FN pentru investiția
”Construire clădire locuințe
colective și spațiu comercial
S/D+P+3E”

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţa ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti; 
-Raportul nr. 23.252/18.05.2018 al Arhitectului

Şef;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.23836/2018,
nr.23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018,
nr. 23844/2018;

-Raportul de informare și consultare a publicului
privind avizarea documentaţiei nr.22507/
15.05.2018;
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- Avizul C.T.A.T.U. cu nr. 23.251/18.05.2018;
Văzând prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c“ din

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu
pentru terenul în suprafaţă de 825,00 m.p.
măsurată, situat în intravilanul municipiului
Piteşti, Str. Alunului FN, proprietatea S.C. VSB
Proconstruct Concept S.R.L., pentru investiţia:
”Construire clădire locuințe colective și spațiu
comercial S/D+P+3E” potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Raportul de informare și consultare a
publicului este parte integrantă a documentaţiei de
urbanism prevăzute la alin (1);

(3) Documentaţia de urbanism aprobată prin
prezenta hotărâre este valabilă timp de 5 ani. 

(4) Termenul de 5 ani curge de la data adoptării
prezentei hotărâri.

Art.2. Arhitectul Şef şi Serviciul Urbanism şi
Autorizaţii de Construire vor aduce la îndeplinire
dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi
comunicată acestora, precum și solicitantului S.C.
VSB Proconstruct Concept S.R.L., cu sediul social
în Piteşti, Str. Calea Câmpulung nr. 3E, de către
Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariean Neacșu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei–Cătălin Călugăru 
Piteşti 
Nr. 159 din 24.05.2018 

JUDEŢUL ARGEŞ 
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea H.C.L. nr.
182/26.05.2016 referitoare la
aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii ale Poliției
Locale a Municipiului Pitești, 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. 23484/21.05.2018 al Biroului

Management Resurse Umane;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.23836/2018,
nr.23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018,
nr. 23844/2018; 

-Dispozițiile art. 36 alin. (3) lit. ”b” din Legea
administrației publice locale nr.215/2001

republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

-Prevederile art. 61 alin. (1), ale art. 63-65 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, dispozițiile art.101 alin. (1) și ale art. 122
din H.G.R. nr. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile
art. 31 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.I Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 182/26.05.2017
referitoare la aprobarea statului de funcții al
Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică
și se completează după cum urmează:

1. 1 post de polițist local clasa I gradul
profesional asistent din cadrul Biroului Disciplină
Rutieră - Serviciul Siguranță Rutieră, se transformă
în polițist local, clasa I gradul profesional principal;

2. 1 post de polițist local clasa I gradul
profesional asistent din cadrul Serviciului Control,
se transformă în polițist local clasa I gradul
profesional principal;

3. 1 post de polițist local clasa I gradul
profesional principal din cadrul Biroului Mandate,
Evidență a Persoanelor, Soluționare Sesizări -
Serviciul Siguranță Publică, se transformă în
polițist local clasa I gradul profesional superior;

4. 3 posturi de polițist local clasa I gradul
profesional principal din cadrul Biroului Ordine
Publică – Serviciul Siguranță Publică, se
transformă în polițist local clasa I gradul
profesional superior;

5. 1 post de polițist local clasa I gradul
profesional principal din cadrul Biroului Bază de
Date și Dispecerat, se transformă în polițist local
clasa I gradul profesional superior;

6. 3 posturi de polițist local clasa I gradul
profesional principal din cadrul Serviciului
Control, se transformă în polițist local clasa I
gradul profesional superior;

7. 1 post de polițist local clasa III gradul
profesional principal din cadrul Compartimentului
Intervenție la Evenimente - Serviciul Siguranță
Publică, se transformă în polițist local clasa III
gradul profesional superior;

8. 1 post de polițist local clasa III gradul
profesional principal din cadrul Biroului Mandate,
Evidență a Persoanelor, Soluționare Sesizări -
Serviciul Siguranță Publică se transformă în polițist
local clasa III gradul profesional superior; 

9. 1 funcție publică de consilier clasa I gradul
profesional principal din cadrul Serviciului
Financiar Contabilitate și Întreținere, se
transformă în consilier clasa I gradul profesional
superior;

10. 1 funcție publică de consilier juridic clasa I
gradul profesional asistent din cadrul Serviciului
Juridic Evidență Operativă și Resurse Umane, se
transformă în consilier juridic clasa I gradul
profesional principal;

11. 1 funcție publică de consilier juridic clasa I
gradul profesional principal din cadrul Serviciului
Juridic Evidență Operativă și Resurse Umane, se

transformă în consilier juridic clasa I gradul
profesional superior;

12. 1 funcție publică de referent clasa III gradul
profesional principal din cadrul Compartimentului
Relații cu Publicul și Registratură, se transformă în
referent clasa III gradul profesional superior.

13. 2 posturi de polițist local clasa I gradul
debutant din cadrul Biroului Ordine Publică –
Serviciul Siguranță Publică se transformă în polițist
local clasa I gradul asistent.

Art.II Poliția Locală a Municipiului Pitești va
aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri
care va fi comunicată acesteia, precum și Biroului
Management Resurse Umane din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Pitești,
de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariean Neacșu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei–Cătălin Călugăru 
Piteşti 
Nr. 160 din 24.05.2018 

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea
Documentaţiei de avizare pentru
lucrări de intervenții aferentă
obiectivului de investiții
„Extindere, supraetajare și
consolidare imobil B-dul Eroilor
nr.30”, din municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.23461/21.05.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.23836/2018,
nr.23839/2018, nr. 23841/2018, nr. 23842/2018,
nr. 23844/2018;

-Adresa Poliției Locale a Municipiului Pitești nr.
3650/16.05.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr. 22716/16.05.2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din
Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi art. 44 alin. (1) din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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.1.(1) Se aprobă Documentaţia de avizare
pentru lucrări de intervenţii aferentă obiectivului
de investiții „Extindere, supraetajare și consolidare
imobil B-dul Eroilor nr.30” din municipiul Piteşti,
cu o valoare totală estimată conform Devizului
general privind cheltuielile necesare realizării
investitiei de 510.911 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanţarea obiectivului se va face din sume
alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentaţia de avizare pentru lucrări de
intervenţii prevăzută la art. 1 se arhivează la Poliția
Locală a Municipiului Pitești.
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Art.3. Direcţia Tehnică, Direcţia Economică și
Poliția Locală a Municipiului Pitești vor aduce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi
comunicată acestora, de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariean Neacșu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti,
Nr. 161 din 24.05.2018

JUDEȚUL ARGES
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind predarea către
Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice prin
Compania Națională de Investiții
“C.N.I.” S.A., a amplasamentului
și asigurarea condițiilor în
vederea executării obiectivului
de investiții “Sală Polivalentă
Municipiul Pitești, str.
Basarabiei nr. 35, județul Argeș”

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului

Municipiului Piteşti;
- Raportul nr. 23807/22.05.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.24287/2018,
nr.24288/2018, nr.24289/2018, nr.24290/2018,
nr.24292/2018;

-Adresa nr.8182/16.05.2018 a Serviciului Public
de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești,
înregistrată sub nr. 22713/16.05.2018 la Primăria
Municipiului Pitești;

Văzând prevederile Ordonanței Guvernului nr.
25/2001 privind înființarea Companiei Naționale
de Investiții “”C.N.I” 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.1. (1) Se aprobă predarea către Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,
pe bază de protocol, a terenului situat în municipiul
Pitești, județul Argeș, str. Basarabiei nr. 35, aflat în
proprietatea unității administrativ-teritoriale,
municipiul Pitești, în suprafață de 8385 mp.,
identificat potrivit Cărții Funciare nr. 84343, nr.
Cadastral 84343, liber de orice sarcini, în vederea și
pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A. a
obiectivului de investiții “Sală Polivalentă
Municipiul Pitești, str. Basarabiei nr. 35, județul
Argeș”.

(2) Amplasamentul prevăzut la alin. (1) se predă
viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu
respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.2 (1) Se aprobă asigurarea finanțării de către
Consiliul Local al Municipiului Pitești a
cheltuielilor pentru racordurile la utilități
(electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil

utilizat, etc.), devierea rețelelor de canalizare
existente pe amplasament, precum și a cheltuielilor
pentru asistență tehnică de specialitate pe toată
durata de execuție a lucrărilor, acordată de
operatorii rețelelor de utilități.

(2) Consiliul Local al Municipiului Pitești se
obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de
teren necesare pentru depozitarea și organizarea
șantierului.

Art.3. Consiliul Local al Municipiului Pitești se
obligă ca, după predarea amplasamentului și a
obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia
și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.4. Primarul Municipiului Piteşti, Direcţia
Economică, Direcția Tehnică, Direcția Dezvoltare
Locală şi Direcţia Administraţie Publică Locală vor
aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri,
care va fi comunicată acestora, precum și
Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Pitești, de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariean Neacșu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 162 din 24.05.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind premierea sportivului
piteștean Șerban George Eduard
pentru performanța sportivă
deosebită obținută 
la Campionatul Mondial de Judo
- Cadeți – 2017

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
-Raportul nr. 23945/23.05.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.24287/2018,
nr.24288/2018, nr.24289/2018, nr.24290/2018,
nr.24292/2018;

-Adresa Fotbal Club Argeș nr. 1390/23.05.2018,
înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.
23889/23.05.2018;

Văzând prevederile art. 36 alin.(6) lit.”a” pct.6
din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 3 alin.(1) și art.
18^1 alin. (2) lit. ”f” din Legea educaţiei fizice şi
sportului, nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (2)
din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene, cu
modificările şi completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă premierea sportivului Șerban
George Eduard, legitimat la Fotbal Club Argeș,
pentru performanța sportivă deosebită obținută în

anul competițional 2017: campion mondial -
medalia de aur la categoria 90 kg la Campionatul
Mondial de judo pentru cadeți, organizat în
Santiago de Chile, Republica Chile.

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei de
la bugetul local al Municipiului Pitești în vederea
premierii sportivului Șerban George Eduard pentru
performanța sportivă deosebită obținută în anul
competițional 2017.

Art.3. Se aprobă premierea domnului Ioniță
Valerică, antrenorul sportivului Șerban George
Eduard, care a obținut performanța deosebită la
acțiunea sportivă internațională prevăzută la art. 1.

Art.4. Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei de la
bugetul local al municipiului Pitești în vederea
premierii domnului Ioniță Valerică, antrenorul
sportivului Șerban George Eduard.

Art.5. Direcţia Dezvoltare Locală și Direcţia
Economică vor aduce la îndeplinire dispoziţiile
prezentei hotărâri care le va fi comunicată de către
Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariean Neacșu 

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești 
Nr. 163 din 24.05.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind rectificarea bugetului
municipiului Pitești pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în
ședință ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești; 
-Raportul nr. 24040/2018 al Direcției

Economice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.24287/2018,
nr.24288/2018, nr.24289/2018, nr.24290/2018,
nr.24292/2018;

În conformitate cu prevederile Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, precum și
ale art. 36 alin. (4) lit. ,,a” din Legea nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.I. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului
municipiului Pitești pe anul 2018 se rectifică, după
cum urmează:

a) în sensul suplimentării cu suma de 555 mii lei
la capitolul 65.02 „Învățământ”, subcapitolul 04
„Învățământ secundar”, paragraful 01 „Învățământ
secundar inferior”, titlul 71 „Active nefinanciare” -
535 mii lei, paragraful 02 „Învățământ secundar
superior”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 20 mii lei;

b) în sensul suplimentării cu suma de 375 mii lei
la capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere și religie“,
subcapitolul 05 ,,Servicii recreative și sportive”,
paragraful 03 „Întreținere grădini publice, parcuri,
zone verzi, baze sportive și de agrement”, titlul 71
„Active nefinanciare”;
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c) în sensul suplimentării cu suma de 300 mii lei
la capitolul 70.02 ,,Locuințe, servicii și dezvoltare
publică“, subcapitolul 50 ,,Alte servicii în domeniile
locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”,
titlul 71 „Active nefinanciare”;

d) în sensul suplimentării cu suma de 32 mii lei
la capitolul 84.02 „Transporturi”, subcapitolul 03
„Transport rutier”, paragraful 03 „Străzi”, titlul 71
„Active nefinanciare”.

Art.II. Anexa nr. 3 „Programul de investiţii al
municipiului Piteşti pe anul 2018” la H.C.L. nr.
18/2018, cu modificările și completările ulterioare,
se actualizează și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la
prezenta hotărâre.

Art.III. Anexa nr. 3 „Lista de dotări a
Administrației Domeniului Public Piteşti pe anul
2018” la H.C.L. nr. 23/2018, cu modificările și
completările ulterioare, se actualizează și se
înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.IV. Se aprobă suplimentarea cu 1.262 mii lei
a sumei din excedentul anilor anteriori a cărei
utilizare a fost aprobată prin H.C.L. nr. 18/2018, cu
modificările și completările ulterioare, pentru
finanţarea deficitului secţiunii de dezvoltare a
bugetului municipiului Piteşti pe anul 2018.

Art.V. (1) Modificările în volumul şi structura
bugetelor ordonatorilor de credite potrivit
prezentei hotărâri se regăsesc în anexa nr. 3. 

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

Art.VI. Anexele nr. 1 și nr. 7 la H.C.L. nr.
67/29.03.2018 privind rectificarea bugetului
municipiului Pitești pe anul 2018 se modifică în
sensul că, în cuprinsul acestora, la Școala
Gimnazială „Mircea Eliade” Pitești codificarea
clasificației bugetare „68.02.50.50” se înlocuiește
cu codificarea „65.02.04.01”, sumele aprobate
rămânând nemodificate.

Art.VII. H.C.L. nr. 18/2018 privind aprobarea
bugetului municipiului Pitești pe anul 2018, cu
modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr.
23/2018 privind aprobarea bugetului
Administrației Domeniului Public Piteşti pe anul
2018 se modifică în mod corespunzător, potrivit
prezentei hotărâri.

Art.VIII. Primarul Municipiului Piteşti, Direcţia
Economică, Direcția Tehnică şi ordonatorii de

credite care beneficiază de prevederile prezentei
vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei
hotărâri, care va fi comunicată acestora de către
Secretarul Municipiului Piteşti. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariean Neacșu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 164 din 24.05.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind reabilitarea și
modernizarea unui loc de joacă
pentru copii, situat în municipiul
Pitești, str. Gârlei

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului

Piteşti;
- Raportul nr. 24102/24.05.2018 al Direcției

Tehnice; 
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.24287/2018,
nr.24288/2018, nr.24289/2018, nr.24290/2018,
nr.24292/2018;

- Adresa înregistrată la Primăria Municipiului
Pitești, înregistrată sub nr.24089/24.05.2018,

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit.c, precum și
ale art.36 alin.(7) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) Se aprobă reabilitarea și modernizarea,
pe cheltuială proprie, de către DRȀXLMAIER
Group Pitești, cu sediul în Pitești, bd. Nicolae
Balcescu nr.186, a unui loc de joacă pentru copii, în

suprafață de 352 mp., situat în Municipiul Pitești,
str.Gârlei, în zona Blocului P8A.

(2) Datele de identificare ale terenului pe care
este amplasat locul de joacă prevăzut la alin.(1)
sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Consiliul Local al Municipiului Pitești,
în calitate de beneficiar, va pune la dispoziția
DRȀXLMAIER Group Pitești, terenul pe care
urmează a fi reabilitat și modernizat locul de joacă.

(2) DRAXLMAIER Group Pitești, în calitate de
finanțator, va suporta în totalitate costurile de
proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare și
modernizare a locului de joacă în suprafață de 352
mp., situat în Municipiul Pitești, str.Gârlei, în zona
Blocului P8A.

(3) Schimbarea destinației terenului pe care este
amplasat locul de joacă este interzisă.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului
Pitești să semneze, în numele și pentru Consiliul
Local al Municipiului Pitești, orice documente
necesare în vederea punerii în aplicare a prezentei
hotărâri.

Art.4. (1) După finalizarea lucrărilor de
reabilitare și modernizare a locului de joacă, situat
în Municipiul Pitești, str.Gârlei, în zona Blocului
P8A , recepționarea lucrărilor se face prin grija
Administrației Domeniului Public Pitești și a
Direcției Tehnice.

(2) Bunurile prevăzute la alin.(1) se înregistrează
în evidențele contabile ale Primăriei Municipiului
Pitești ca bunuri aparținând domeniului public al
municipiului Pitești și vor fi transmise în
administrare Administrației Domeniului Public
Pitești.

Art.5. Primarul Municipiului Pitești,
Administrația Domeniului Public Pitești, Direcția
Arhitect Șef și Direcția Tehnică vor aduce la
îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi
comunicată acestora, precum și DRȀXLMAIER
Group Pitești, cu sediul în Pitești, bd. Nicolae
Bălcescu nr. 186, de către Secretarul Municipiului
Pitești

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mariean Neacșu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 165 din 24.05.2018

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

secţiunea Consiliul Local.

Număr ilustrat cu fotografii de la Zilele
Municipiului Pitești (ALExANDRU OPREA)

Așteptăm sugestiile dumneavoastră, privind informațiile pe care doriți 
să le aflați, pe adresa de e-mail: cultcentre@yahoo.com.
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