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JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind modificarea bugetului
municipiului Piteşti pe anul 2018,
aprobat prin H.C.L. nr. 18/2018, 
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. 32007/2018 al Direcției Economice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018, nr.
32135/2018, nr. 32136/2018, nr. 32137/2018 și nr.
32138/2018;

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.1. Se repartizează suma de 3.908 mii lei din
fondul de rezervă prevăzut în bugetul municipiului
Piteşti pe anul 2018 - aprobat prin H.C.L. nr. 18/2018,
cu modificările şi completările ulterioare, după cum
urmează:

a) 1.879 mii lei la capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere
și religie“, subcapitolul 03 „Servicii culturale”,
paragraful 04 „Instituții publice de spectacole și
concerte”, titlul 51F „Transferuri între unități ale
administrației publice locale” - 223 mii lei, paragraful
30 „Alte servicii culturale”, titlul 51F „Transferuri
între unități ale administrației publice locale” - 150
mii lei, subcapitolul 05 „Servicii recreative și
sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 51F
„Transferuri între unități ale administrației publice
locale” - 1.000 mii lei, paragraful 03 „Întreținere
grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de
agrement”, titlul 10 „Cheltuieli de personal” - 35 mii
lei, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 471 mii lei;

b) 20 mii lei la capitolul 66.02 „Sănătate”,
subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul sănătății”,
paragraful 50 „Alte instituții și acțiuni sanitare”, titlul
59 „Alte cheltuieli”;

c) 403 mii lei la capitolul 68.02 „Asigurări și
asistență socială”, subcapitolul 05 „Asistență socială
în caz de boli și invalidități”, paragraful 02 „Asistență
socială în caz de invaliditate”, titlul 20 „Bunuri și
servicii” - 3 mii lei, titlul 59 „Alte cheltuieli” - 29 mii
lei, subcapitolul 11 „Creșe”, titlul 20 „Bunuri și
servicii” - 355 mii lei, titlul 59 „Alte cheltuieli” - 8 mii
lei, subcapitolul 50 „Alte cheltuieli în domeniul
asigurărilor și asistenței sociale”, paragraful 50 „Alte
cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, titlul 20
„Bunuri și servicii” - 3 mii lei, titlul 59 „Alte cheltuieli”
- 5 mii lei;

d) 1.486 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii
și dezvoltare publică”, subcapitolul 06 „Iluminat
public și electrificări”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”
- 50 mii lei, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 612 mii lei,
subcapitolul 50 ,,Alte servicii în domeniile locuințelor,
serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul 10
„Cheltuieli de personal” - 370 mii lei, titlul 20 „Bunuri
și servicii” - 454 mii lei;

e) 120 mii lei la capitolul 84.02 „Transporturi”,
subcapitolul 03 „Transport rutier”, paragraful 03
„Străzi”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului
municipiului Pitești pe anul 2018 se rectifică, după
cum urmează:

a) în sensul suplimentării cu suma de 242 mii lei
capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”,

subcapitolul 01 „Autorități executive și legislative”,
paragraful 02 „Autorități executive”, titlul 58
„Proiecte cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020” - 200 mii lei, titlul 71 „Active nefinanciare” - 42
mii lei;

b) în sensul suplimentării cu suma de 382 mii lei
capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță
națională”, subcapitolul 03 „Ordine publică”,
paragraful 04 „Poliție locală”, titlul 71 „Active
nefinanciare”;

c) în sensul suplimentării cu suma de 2.471 mii lei
la capitolul 65.02 „Învățământ”, subcapitolul 03
„Învățământ preșcolar și primar”, paragraful 01
„Învățământ preșcolar”, titlul 71 „Active nefinanciare”
- 89 mii lei, subcapitolul 04 „Învățământ secundar”,
paragraful 01 „Învățământ secundar inferior”, titlul 71
„Active nefinanciare” - 1.742 mii lei, paragraful 02
„Învățământ secundar superior”, titlul 71 „Active
nefinanciare” - 640 mii lei;

d) în sensul suplimentării cu suma de 783 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”;

e) în sensul suplimentării cu suma de 2.404 mii lei
la capitolul 70.02 ,,Locuințe, servicii și dezvoltare
publică“, subcapitolul 06 „Iluminat public și
electrificări”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 407 mii
lei, subcapitolul 50 ,,Alte servicii în domeniile
locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, titlul
71 „Active nefinanciare” - 1.997 mii lei.

Art.3. 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.4. Anexa nr. 7 „Lista de dotări a Primăriei
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. 2 la prezenta
hotărâre.

Art.5. Anexa nr. 3 „Lista de dotări a Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului al Municipiului
Piteşti pe anul 2018” la H.C.L. nr. 22/2018, cu
modificările și completările ulterioare, se actualizează
și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art.6. 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. 4 la prezenta
hotărâre.

Art.7. Se efectuează virările de credite în cadrul
bugetului municipiului Piteşti pe anul 2018, potrivit
anexei nr. 5.

Art.8. Se aprobă suplimentarea cu 6.282 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.9. (1) Modificările în volumul şi structura
bugetelor ordonatorilor de credite potrivit prezentei
hotărâri se regăsesc în anexa nr. 6. 

(2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.10. H.C.L. nr. 18/2018 privind aprobarea
bugetului municipiului Pitești pe anul 2018, cu
modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.
21/2018 privind aprobarea bugetului Poliției Locale a
Municipiului Pitești pe anul 2018, cu modificările și
completările ulterioare, H.C.L. nr. 22/2018 privind
aprobarea bugetului Serviciului Public de Exploatare
a Patrimoniului al Municipiului Piteşti pe anul 2018,
cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.
23/2018 privind aprobarea bugetului Administrației
Domeniului Public Piteşti pe anul 2018, cu
modificările și completările ulterioare și H.C.L. nr.
24/2018 privind aprobarea bugetului Direcției de
Asistență Socială a Municipiului Piteşti pe anul 2018,
cu modificările și completările ulterioare se modifică
în mod corespunzător, potrivit prezentei hotărâri.

Art.11. Primarul municipiului Piteşti, Direcţia

Economică, Direcția Tehnică, Direcția Dezvoltare
Locală 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
Ionuț Popescu

Contrasemnează
SECRETAR

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 210 din 12.07.2018

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. 32008/2018 al Direcţiei Economice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

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,

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, în sensul suplimentării cu suma de 1.373 mii
lei la capitolul capitolul 43.10 „Subvenții de la alte
administrații”, subcapitolul 09 „Subvenții pentru
instituții publice”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului
instituțiilor publice și activităților finanțate integral
sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 se
rectifică, în sensul suplimentării cu suma de 1.373 mii
lei la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”,
subcapitolul 03 „Servicii culturale”, paragraful 04
„Instituții publice de spectacole și concerte”, titlul 20
„Bunuri și servicii” - 223 mii lei, paragraful 30 „Alte
servicii culturale”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 150
mii lei, subcapitolul 05 „Servicii recreative și
sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 20 „Bunuri și
servicii” - 1.000 mii lei.

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.26/2018 privind aprobarea bugetului Filarmonicii
Pitești pe anul 2018, cu modificările și completările
ulterioare, H.C.L. nr.27/2018 privind aprobarea
bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2018, cu
modificările și completările ulterioare și H.C.L.
nr.28/2018 privind aprobarea bugetului Fotbal Club
Argeș pe anul 2018, cu modificările și completările
ulterioare se modifică în mod corespunzător, potrivit
prezentei hotărâri.

Hotărâri ale consiliului local Pitești
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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,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 211 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea execuţiei
bugetului municipiului Piteşti 
la data de 30.06.2018

Consiliul Local al municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești; 
- Raportul nr. 31325/2018 al Direcţiei Economice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

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,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.l. Se aprobă execuţia bugetului municipiului
Piteşti la data de 30.06.2018, potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 212 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E 
privind unele măsuri 
pentru organizarea 
Târgului Popular 
,,Sfânta Maria Mare” 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.30117/28.06.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală; 
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (1) şi alin.(2) lit. “c”
din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare şi ale H.C.L.nr.103/
29.03.2018 pentru modificarea 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 în municipiul
Piteşti a Târgului Popular ,,Sfânta Maria Mare”, în
perioada 12.08-19.08.2018, denumit în continuare
Târg.

(2) Organizarea Târgului se realizează în zona
centrală a municipiului Pitești, pe domeniul public al
municipiului Pitești, potrivit planului de
amplasament prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) În Târg se comercializează produse
tradiţionale de artizanat, produse agricole şi
agroalimentare cu specific de sezon.

(2) Se împuterniceşte directorul Serviciului Public
de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti să
întocmeasca lista participanţilor, persoane fizice şi
juridice şi să asigure organizarea şi desfăşurarea
Târgului, în condiţiile legii.

Art.3. În perioada Târgului, se aprobă desfășurarea,
în Piața Primăriei Municipiului Pitești, a unui concert
în aer liber, organizat de Filarmonica Pitești, în data
de 18.08.2018;

Art.4. Direcţia Dezvoltare Locală, Serviciul Public
de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti,
precum şi Filarmonica Pitești vor aduce la îndeplinire
dispoziţiile prezentei hotărâri care va fi comunicată
acestora, de către Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 213 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate 
pentru obiectivul 
de investiții „Sistem de irigație 
și drenaj Parc Făget” 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.30134/27.06.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Pitești
nr.10458/25.06.2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești cu nr.29415/25.06.2018;

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,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru
obiectivul „Sistem de irigație și drenaj Parc Făget”, cu
o valoare totală estimată conform Devizului general
privind cheltuielile necesare realizării investiției de
227.407,69 lei, inclusiv T.V.A.

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

Art.2. Studiul de fezabilitate prevăzut la art.1 se
arhivează la Serviciul Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.3. Direcţia Tehnică, Direcţia Economică și
Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire
dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată
acestora, de către Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 214 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de
investiții „Sistem de irigație
automatizat” 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.30041/27.06.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Pitești
nr.10458/25.06.2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești cu nr.29415/25.06.2018;

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,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru
obiectivul „Sistem de irigație automatizat”, cu o
valoare totală estimată conform Devizului general
privind cheltuielile necesare realizării investiției de
267.461,41 lei, inclusiv T.V.A.

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

Art.2. Studiul de fezabilitate prevăzut la art.1 se
arhivează la Serviciul Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Pitești.

Art.3. Direcţia Tehnică, Direcţia Economică și
Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Pitești vor aduce la îndeplinire
dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată
acestora, de către Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 215 din 12.07.2018
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JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

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

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
- Raportul nr. 30098/28.06.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

-Adresa nr.9882/14.06.2018 a Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti,
înregistrată sub nr.27546/14.06.2018 la Primăria
Municipiului Piteşti precum şi solicitările chiriaşilor;

-Adresa nr.28861/21.06.2018 a Direcției Tehnice;
- H.C.L. nr.18/15.02.2018 privind aprobare

bugetului municipiului Pitești pe anul 2018;
Văzând şi prevederile art. 36 alin. (2) lit."c" din

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) Prelungirea, până la data de 31.12.2018, a
contractelor de asociere cu agenţii economici pentru
exploatarea în comun a unor staţii de transport public
local de călători, potrivit anexei nr.1.

(2) Prelungirea, până la data de 31.12.2018, a
contractelor de închiriere cu agenţii economici pentru
exploatarea în comun a unor staţii de transport public
local de călători, potrivit anexei nr.2. 

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

(3) Măsura prevazută la alin.(1) și (2) are în vedere
modul de derulare a procedurilor de achiziție publică
și de depunere a cererii de finanțare pentru obiectivul
de investiții ,, Staţii aşteptare călători transport urban
în zona municipiului Piteşti”. 

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

Art.2. (1) În situația în care derularea procedurilor
menționate la art.1 alin. (3) o impune, contractele
încetează înaintea termenelor prevăzute la art.1
alin.(1) și (2), cu un preaviz de 7 zile.

(2) În situația în care derularea procedurilor
menționate la art.1 nu se finalizează până la data de
31.12.2018, contractele prevăzute la art.1, alin.(1) și
alin.(2) se prelungesc prin hotărâre a consiliului local.

Art.3. Primarul municipiului Piteşti şi Direcţia
Administraţie Publică Locală vor aduce la îndeplinire
dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată
acestora, precum şi Direcției Tehnice și Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului
Piteşti, de către Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 216 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Documentației 
de avizare a lucrărilor de intervenții
pentru obiectivul de investiții
„Înlocuire tâmplărie la Școala
Gimnazială nr.1 -structură a Școlii
Gimnaziale Nicolae Bălcescu” 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.30713/02.07.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

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,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1) Se aprobă Documentaţia de avizare
pentru lucrări de intervenţii pentru obiectivul
„Înlocuire tâmplărie la Școala Gimnazială nr.1 -
structură a Școlii Gimnaziale Nicolae Bălcescu” din
municipiul Piteşti, cu o valoare totală estimată
conform Devizului general privind cheltuielile
necesare realizării investiției de 449.020,60 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 Serviciul
Investiții.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 218 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
prin care se ia act de procesul -
verbal de recepție la terminarea
lucrărilor pentru obiectivul de
investiții “Amenajare curte
interioară și accese - Colegiul
Național I.C.Brătianu” din
municipiul Pitești

Consiliul Local al Municipiului Pitesti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr. 30981/03.07.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,

nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

Văzând prevederile Legii nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale HGR
nr.273/1994 pentru aprobarea regulamentului
privind recepția construcțiilor, 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. Ia act de Procesul - verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor nr.30421/29.06.2018 pentru
obiectivul de investiţii “Amenajare curte interioară și
accese - Colegiul Național I.C.Brătianu” din
municipiul Pitești, cu o valoare totală a investiției de
518.076,29 lei inclusiv TVA, potrivit anexelor nr.1 și
nr.2.

Art.2. (1) Modificările ce decurg din aplicarea
prezentei hotărâri vor fi operate în evidenţa contabilă
a Primăriei Municipiului Pitești.

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

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 219 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea documentației
privind organizarea și desfășurarea
licitației publice deschise, cu strigare,
a unor bunuri aparținând domeniului
privat al Municipiului Pitești conform
H.C.L. nr.155/24.05.2018, H.C.L.
nr.17/05.07.2016 și H.C.L.
nr.78/29.03.2018 pentru valorificarea
prin vânzare a unor bunuri
concesionate S.C. Termo Calor Confort
S.A. și scoase din funcțiune conform
H.C.L. nr.57/25.08.2016, H.C.L.
nr.240/19.06.2014 și H.C.L.
nr.160/28.05.2015

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în
ședință ordinară;

Luând în discuție:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
- Raportul nr.30803/03.07.2018 al Direcției

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

- Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A. nr.
4978/02.07.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr. 30596/02.07.2018; 

Având în vedere prevederile art.36 alin. (2) lit. ”c”
din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului
nr.112/2000 privind reglementarea procesului de
scoatere din funcțiune, casarea și valorificarea
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al
statului și al unităților administrativ teritoriale, ale
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H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere
fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând
instituțiilor publice, cu modificările și completările
ulterioare, ale H.C.L. nr.50/24.02.2010, cu
modificările și completările ulterioare, ale H.C.L.
nr.155/24.05.2018 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, ale H.C.L. nr.78/29.03.2018
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, ale H.C.L. nr.17/05.07.2016 privind
Raportul de evaluare a bunurilor concesionate S.C.
Termo Calor Confort S.A., scoase din funcțiune
conform H.C.L. nr.240/19.06.2014, și care urmează a
fi valorificate, 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, concesionat S.C. Termo Calor
Confort S.A. în vederea scoaterii din funcțiune,
valorificării și casării acestora, ale H.C.L.
nr.240/19.06.2014 privind scoaterea din funcțiune și
trecerea din domeniul public în domeniul privat al
Municipiului Pitești a unor bunuri care aparțin
sistemului de alimentare centralizată cu energie
termică, ale H.C.L nr.160/28.05.2015 privind trecerea
din domeniul public al Municipiului Pitești în
domeniul privat al acestuia a unor bunuri care aparțin
sistemului de alimentare centralizată cu energie
termică, concesionate S.C. Termo Calor Confort S.A.,
în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și
casării; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 

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

(2) Bunurile menționate la alin.(1) sunt formate din
deșeuri de fier vechi rezultate din țeavă și diverse
coturi aferente.

(3) Deșeurile de fier prevăzute la alin.(2) sunt
aprobate pentru valorificare prin H.C.L.
nr.155/24.05.2018, H.C.L. nr.78/29.03.2018 și H.C.L.
nr.17/05.07.2016.

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

Art.3. Evidența contabilă a Primăriei Municipiului
Pitești şi evidența extracontabilă a 

S.C. Termo Calor Confort S.A. Pitești se modifică în
sensul că bunurile vândute potrivit documentației
prevăzută la art. 1 se radiază, după încheierea
contractelor de vânzare-cumpărare.

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

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

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 220 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
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 și casării
acestora

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţa ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești; 
- Raportul nr.30941/03.07.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

-Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A.
nr.4887/27.06.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr.29942/27.06.2018;

- Decizia Consiliului de Administraţie a S.C. Termo
Calor Confort S.A., nr.9/10.05.2018, cu privire la
avizarea trecerii din domeniul public în domeniul
privat al Municipiului Piteşti în vederea valorificării
prin vânzare sau casare a bunurilor aparţinând
domeniului public;

Văzând prevederile art.36 alin.(2) lit. „c” din Legea
nr.215/2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ale Legii nr.15/1994 privind
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale
și necorporale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale H.G. nr.841/1995 privind
procedurile de transmitere fără plată și de valorificare
a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu
modificările și completările ulterioare, ale Legii
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.G.
nr.1.031/1999 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind înregistrarea în contabilitate a
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și
al unităților administrativ-teritoriale, ale O.G.
nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de
scoatere din funcțiune, casare și valorificare a
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al
statului și al unităților administrativ-teritoriale,
precum și ale Regulamentului privind transmiterea
fără plată şi valorificarea unor bunuri care alcătuiesc
domeniul public al Municipiului Piteşti, concesionate
S.C. Apă Canal 2000 S.A., S.C. Publitrans 2000 S.A. şi
S.C. Salubritate 2000 S.A., aprobat prin H.C.L.
nr.50/2010, 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,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al
Municipiului Piteşti 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., având datele de identificare
prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

(2) Trecerea în domeniul privat al Municipiului
Pitești a bunurilor menționate la alin.(1), a căror
valoare de inventar este de 340.024,35 lei, se face în
vederea scoaterii din funcțiune, valorificării şi, după
caz, casării acestora.

(3) Până la finalizarea procedurilor de valorificare,
şi, după caz, casare, bunurile prevăzute la alin.(1) sunt
şi rămân în administrarea S.C. Termo Calor Confort
S.A. 

(4) Sumele rezultate în urma valorificării bunurilor
ce fac obiectul prezentei hotărâri se constituie venit la
bugetul Municipiului 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. Termo Calor Confort S.A. 

(2) Anexa nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului public de producere, transport, distribuţie
şi furnizare a energiei termice produse în sistem
centralizat nr.9/13.09.2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică în mod
corespunzător cu influenţele ce decurg din aplicarea
prezentei hotărâri, prin grija Direcției Dezvoltare
Locală din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, de
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Termoserv Argeş.

Art.3. H.C.L. nr.194/1999 privind inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al
Municipiului Pitești se modifică potrivit prevederilor
prezentei hotărâri.

Art.4. Direcţia Economică, Direcţia Dezvoltare
Locală, Direcţia Administraţie Publică 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,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 221 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ 
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea și completarea
H.C.L. nr. 179/25.05.2017 referitoare
la aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Filarmonicii
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. 31093/04.07.2018 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.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

- Adresa Filarmonicii Pitești nr. 4029/03.07.2018,
înregistrată la Primăria Municipiului Pitești nr.
30920/03.07.2018;

- Prevederile art. 41 alin. (1) și alin. (2) din H.G.R.
nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile
Legii - 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 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:
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Art.I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 179/25.05.2017
referitoare la aprobarea organigramei și statului de
funcții ale Filarmonicii Pitești, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:

a) un post de artist instrumentist gradul II din
cadrul Orchestrei, se transformă în artist
instrumentist gradul I;

b) un post de artist instrumentist gradul I din
cadrul Orchestrei, se transformă în artist
instrumentist gradul IA.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 222 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului
de Organizarea şi Funcţionare a
Centrului Cultural al Municipiului
Piteşti 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr. 30971/03.07.2018 al Biroului

Management Resurse Umane;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

- Adresa nr.1338/29.06.2018 a Centrului Cultural
al Municipiului Piteşti, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr. 30367/29.06.2018;

Văzând dispoziţiile art. 36 alin. (3) lit. ,,b” din
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Centrului Cultural al Municipiului
Piteşti potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre. 

Art.2. Centrul Cultural al Municipiului Piteşti va
aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri,
care va fi comunicată acestuia, Direcției Dezvoltare
Locală şi Biroului Management Resurse Umane, de
către Secretarul Municipiului Piteşti. 

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei,
dispoziţiile H.C.L. nr. 246/19.06.2014, cu modificările
și completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 223 din 12.07.2018

JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea “ Planului local de
actiune privind incluziunea sociala a
cetățenilor români aparținând
minorității romilor pentru perioada
2018-2020 “ 

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în
şedință ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești; 
- Raportul Direcţiei de Asistenţă Socială a

Municipiului Piteşti înregistrat sub
nr.30947/03.07.2018; 

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului
local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018; 

- Adresa Direcției de Sănătate Publică Argeș
nr.3353/ 01.02.2018, înregistrată la Direcţia de
Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti sub
nr.1919/08.02.2018, Adresa Poliției Locale Pitești
nr.667/05.02.2018, înregistrată la Direcţia de
Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti sub
nr.1917/08.02.2018, Adresa Inspectoratului Școlar
Județean Argeș nr.1088/ 05.02.2018, înregistrată la
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
sub nr.1920/08.02.2018, Adresa Directiei Generale
de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Argeș
nr.3332/06.02.2018, înregistrată la Direcţia de
Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti sub
nr.1916/08.02.2018, Adresa Agentiei Judetene
pentru Ocuparea Fortei de Muncă Argeș
nr.2201/05.02.2018, înregistrată la Direcţia de
Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti sub
nr.1918/08.02.2018; 

- Procesul Verbal al sedinței Grupului de Lucru
Local pentru problemele romilor înregistrat la
Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti
sub nr.9083/26.06.2018;

Văzând prevederile HGR 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 dispozțiilor art.45 alin.(1) din Legea
administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă “Planul local de acțiune privind
incluziunea socială a cetățenilor români aparținând
minorităților romilor pentru perioada 2018-2020“
prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre. 

Art.2. 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. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 224 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate pentru obiectivul 
de investiții „Sală de sport Școala
Gimnazială Nicolae Iorga” 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr.31249/05.07.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

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,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru
obiectivul „Sală de sport Școala Gimnazială Nicolae
Iorga” din municipiul Pitești, cu o valoare totală
estimată conform Devizului general privind
cheltuielile necesare realizării investiției de
2.430.642,82 lei, inclusiv T.V.A.

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

Art.2. Studiul de fezabilitate prevăzut la art. 1 se
arhivează la Serviciul Investiții.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 225 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ 
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea
H.C.L. nr. 183/26.06.2018 referitoare
la aprobarea organigramei şi 
a statului de funcţii ale Poliției
Locale a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr. 31119/04.07.2018 al Biroului

Management Resurse Umane;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018; 

- Adresa nr. 5173/04.07.2018 a Poliției Locale a
Municipiului Pitești, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr. 31014/04.07.2018; 

- Dispozițiile 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 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. 183/26.06.2018
referitoare la aprobarea organigramei și statului de
funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, se
modifică în sensul că un post vacant de polițist local,
nivelul studiilor M, gradul profesional superior din
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cadrul Compartimentului Disciplina în Construcții și
Afișaj Stradal, se transformă în polițist local nivelul
studiilor S gradul profesional superior.

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,
Ionuț Popescu 

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 226 din 12.07.2018 

JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
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.31294/05.07.2018 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.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

- Adresa nr.11069/03.07.2018 a Serviciului Public
de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești,
înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.
31251/05.07.2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, 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,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I. Anexele nr. 1 și nr. 2 la H.C.L. nr.
436/20.11.2017 privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare
a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările
și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:

A) Compartimentul Financiar și Compartimentul
Contabilitate se reorganizează în Serviciul Financiar,
Contabilitate, în subordinea contabilului șef, format
din 10 posturi permanente cu următoarea structură:

a) 1 post de conducere de șef serviciu gradul II,
rezultat din mutarea și transformarea unui post
vacant de șofer treapta I din cadrul Atelierului de
Întreținere a Patrimoniului;

b) 9 posturi de execuție redistribuite de la cele 2
compartimente reorganizate, respectiv:

1) 6 posturi de inspector de specialitate gradul IA;
2) 1 post de inspecor de specialitate gradul I;
3) 2 posturi de casier .
B) Atelierul de Întreținere a Patrimoniului se

reorganizează în Secția Întreținere Patrimoniu,
format din 13 posturi, având următoarea structură:

a) 1 post de conducere de șef secție gradul II
rezultat din transformarea postului de șef atelier
gradul II;

b) 12 posturi de execuție preluate din cadrul
Atelierului de Întreținere a Patrimoniului, după cum
urmează:

1) 1 post permanent de referent treapta IA;
2) 1 post permanent de șofer treapta I;
3) 3 posturi permanente de muncitor calificat

treapta I;
4) 2 posturi permanente de îngrijitor;
5) 1 post permanent de muncitor necalificat treapta

I;
6) 4 posturi temporare de muncitor calificat treapta

I;
C) Compartimentul pentru Gestionarea Câinilor

Fără Stăpân și Ecarisaj, format din 3 posturi
permanente, de execuție, din care 1 post de șofer
treapta I și 2 posturi de muncitor calificat treapta I -
prinzător câini, va funcționa în subordinea Secției
Întreținere Patrimoniu. 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 227 din 12.07.2018

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. 31326/05.07.2018 al Biroului

Management Resurse Umane;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

- Adresa nr. 5409/04.07.2018 a Administrației
Domeniului Public Pitești, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr. 31302/05.07.2018;

- 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 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 vacant de referent treapta IA, din cadrul
Serviciului Resurse Umane, Administrativ și Protecția
Muncii, se transferă în cadrul Atelierului
Administrare și Întreținerea Domeniului Public;

b) 13 posturi ocupate de muncitor calificat treapta I
din cadrul Atelierului Exploatare şi Întreţinere Maşini

şi Utilaje se transformă în 13 posturi de şofer treapta
I;

c) 2 posturi vacante de muncitor calificat treapta IV
din cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice şi
Reparaţii Străzi se transferă la Atelierul Exploatare şi
Întreţinere Maşini şi Utilaje și se transformă în șofer
treapta I;

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,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 228 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind repartizarea unor unităţi
locative din fondul locativ aflat în
patrimoniul public al Municipiului
Piteşti şi în administrarea Serviciului
Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr. 31169/04.07.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală; 
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

-Adresele nr.911/19.01.2017, nr.17774/01.11.2017,
nr.2308/09.02.2018 şi respectiv nr.3865/05.03.2018
ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Piteşti, înregistrate la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr.3740/26.01.2017, nr.
51093/02.11.2017, nr. 7059/12.02.2018 şi respectiv
nr.10988/06.03.2018;

-Procesul-verbal nr.30829/03.07.2018 al Comisiei
sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor
privind repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor
din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului
Piteşti şi administrarea Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului 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. nr.1275/2000
privind aprobarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii privind
locuinţele nr.114/1996, ale O.U.G. nr.40/1999 privind
protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţii
cu destinaţia de locuinţă, ale H.C.L. nr.100/2017
privind criteriile şi punctajul pentru repartizarea
locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fondul locativ
aflate în patrimoniul Municipiului Piteşti şi
administrarea Serviciului Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Piteşti, precum şi ale
H.C.L. nr. 437/2017 pentru aprobarea Listei privind
ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de
locuinţe sociale aflate în patrimoniul Municipiului
Piteşti şi administrarea Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, 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 repartizarea unităţilor locative
către persoanele prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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(2) În termen de 15 zile lucrătoare de la data
comunicării prezentei hotărâri, beneficiarii
repartiţiilor se vor prezenta la Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti
pentru încheierea contractelor de închiriere.

(3) Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (2)
conduce la pierderea valabilităţii repartiţiei.

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, precum şi
persoanelor prevăzute în anexă, de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 229 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind folosirea Stadionului
“Nicolae Dobrin” de către Fotbal
Club Argeș

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr. 31358/05.07.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală; 
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

-Adresa nr.11121/04.07.2018 a Serviciului Public
de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești,
înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.
31145/04.07.2018; 

Văzând prevederile Legii administraţiei publice
locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii educației fizice și
sportului, nr. 69/2000, cu modificările și completările
ulterioare, ale H.C.L. nr. 332/2011 privind aprobarea
unor tarife pentru serviciile de agrement prestate de
Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Pitești, cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale H.C.L. nr. 219/2017
referitoare la unele măsuri privind activitatea clubului
sportiv de drept public subordonat Consiliului Local
al Municipiului Pitești și de valorificare a brand-ului
“Fotbal Club Argeș”,

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 :

Articol unic (1) Prin excepție de la dispozițiile
H.C.L. nr. 332/2011, cu modificările și completările
ulterioare, în sezonul competițional 2018-2019,
meciurile și antrenamentele echipelor de fotbal și
competițiile sportive organizate în cadrul Fotbal Club
Argeș se vor desfășura, fără plata de tarife, pe
Stadionul ”Nicolae Dobrin”, proprietate publică a
Municipiului Pitești, situat pe strada Nicolae Dobrin,
nr. 10, Pitești, județul Argeș. 

(2) Începând cu data adoptării prezentei, încetează
aplicabilitatea H.C.L. nr. 200/2017 privind folosirea
Stadionului “Nicolae Dobrin” de către Sport Club
Municipal Pitești.

(3) Fotbal Club Argeș și Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești vor
aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, care va fi
comunicată acestora, precum și Direcției Dezvoltare
Locală, de catre Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 230 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIULPITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind modificarea și completarea
H.C.L. nr. 176/2018 pentru
aprobarea Procedurii privind
debranșarea/deconectarea de la
sistemul centralizat de alimentare 
cu energie termică din municipiul
Pitești 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești; 
-Raportul nr. 31253/05.07.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

-Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A. nr.
4952/29.06.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr. 30600/02.07.2018;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Se modifică şi se completează pct. 3.2. lit. a)
din Procedura privind debranșarea/deconectarea de
la sistemul centralizat de alimentare cu energie
termică din municipiul Pitești, aprobată prin H.C.L.
nr. 176/2018 și prevăzută în anexa la aceasta, care va
avea următorul cuprins:

”3.2. Deconectarea unui consumator (spațiu de
locuit sau spațiu cu altă destinație) dintr-un
condominiu se realizează atât pe apă caldă de consum
cât şi pe încălzire şi se face cu respectarea
următoarelor condiții cumulative conform
prevederilor legale:

a) acordul vecinilor de apartament atât pe
orizontală cât şi pe verticală, conform Legii nr.
325/2006 a serviciului public de alimentare cu
energie termică, cu modificările și completările
ulterioare, prin care proprietarii vecini cu solicitantul
își dau respectivul acord în fața notarului public în
deplină cunoștință de efectele negative pe care le va
avea deconectarea acestuia. De asemenea, vecinii vor
declara pe propria răspundere că dețin calitatea de
proprietar al apartamentului învecinat cu
apartamentul ce urmează a fi deconectat. Prin
excepție, în situația imposibilității deplasării în
vederea exprimării acordului în formă autentică,
proprietarii vecini cu solicitantul pot exprima acordul
în formă scrisă în fața președintelui asociației de
proprietari, care verifică și confirmă prin semnătura
sa calitatea de vecini ai solicitantului și numărul
acestora, potrivit Anexei 1a.” 

Art.II. În tot cuprinsul H.C.L. nr. 176/2018 pentru
aprobarea Procedurii privind debranșarea/
deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare
cu energie termică din municipiul Pitești, se radiază
trimiterile la Legea nr. 677/2001.

Art.III. Toate celelalte prevederi ale H.C.L. nr.
176/2018 sunt şi rămân valabile.

Art.IV. S.C. Termo Calor Confort S.A. va lua toate
măsurile organizatorice pentru aducerea la
îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri, care va fi
comunicată acesteia, Direcției Dezvoltare Locală,
Direcției Tehnice, Direcției Economice, Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Termoserv Argeș,
Federației Asociațiilor de Proprietari și Locatari
Argeș, de către Secretarul Municipiului Pitești.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 231 din 12.07.2018

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. 31242/05.07.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

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
Valeria și Ion Boteanu, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Negru Vodă nr.40, bl.L2, sc.A, ap.15,
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Ilinca și Ion Boțoghină, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Făgăraș nr.8, bl.E6, sc.A, et.1, ap.6, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Jeana și Ion Cârstea, domiciliată în municipiul Piteşti,
str. Carpați nr.9, bl.F2, sc.D, et.2, ap.15, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Valentina și Constantin Dincă, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. Bradului nr.4, bl.24A, sc.A,
et.3, ap.24, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Teodora și Marin Drăgușin, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. T. Vladimirescu nr.23, bl.P21, sc.B, ap.1,
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Aurora și Gheorghe Ivanciu, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Negru Vodă, bl. F5, sc.B, et.3, ap.16,
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Elena-Marta și Petre-Cinel Marinescu, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. Dr. N. Crețulescu nr.6, bl.B8,
sc.B, et.3, ap.15, pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Paula și Alexandru Stoicescu, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. Carpați nr.9, bl.F2, sc.B, et.3,
ap.12, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Maria și Ion Țurlea, domiciliată în municipiul Piteşti,
str. Călugăreni nr.4, bl. P14, sc. D, et.1, ap.3, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.10. 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.11. 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,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 232 din 12.07.2018
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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. 31591/06.07.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

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,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de
diamant familiei Gherghina și Gheorghe Aldea,
domiciliată în municipiul Piteşti, str. Făgăraș nr.4, bl.
E8, sc.A, et.3, ap.10, pentru împlinirea a 60 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de
diamant familiei Georgeta și Ioan Chelza, domiciliată
în municipiul Piteşti, str. Craiovei, bl.22, sc. D, ap.10,
pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.3. 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.4. 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,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 233 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind prelungirea 
unor contracte de închiriere 
pentru unele locuinţe de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr. 31365 /05.07.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

-Adresa nr. 10899/02.07.2018 a Serviciului Public
de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti,
înregistrată sub nr. 30611/02.07.2018 la Primăria
Municipiului Piteşti;

-Procesul-verbal nr.30829/03.07.2018 al Comisiei
sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor
privind repartizarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor

din fondul locativ aflate în patrimoniul Municipiului
Piteşti şi administrarea Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului 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 de necesitate, se
prelungesc până la data de 01.11.2018, 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,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 234 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea 
Devizului General actualizat 
după încheierea contractelor 
de achiziţie aferente obiectivului 
de investiţii „Reabilitare termică -
Școala Gimnazială 
“Tudor Vladimirescu” 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr. 31328 /05.07.2018 al Direcţiei

Tehnice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

Văzând prevederile art.36 alin.(2), lit. „b” si alin.(4)
lit. ”d” din Legea administraţiei publice locale
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 art. 7
alin.(1) lit.c) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu
modificările și completările ulterioare, ale Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea
Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 291,
alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
ale art. 15 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiții finanțate din fonduri publice, precum și

ale O.M.D.R.A.P.F.E. nr.3679/17.07.2017 privind
aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele
alocate acestora pentru finanțarea Programului
Național de Dezvoltare Locală, pentru județul Argeș,
în perioada 2017-2020. 

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 Devizului General actualizat
aferent obiectivului de investiţii „Reabilitare termică-
Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, cu o valoare
totală de 1.025.483,78 lei cu T.V.A., conform anexei
care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă asigurarea cofinanţării
obiectivului de „Reabilitare termică-Școala
Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, cu suma de
77.605,24 lei inclusiv TVA, reprezentând 7,567671%
din valoarea totală a investiției, pentru plata
cheltuielilor care nu se finanţează prin Programul
Național de Dezvoltare Locală.

(2) Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se va
realiza, astfel:

a) suma de 77.605,24 lei inclusiv TVA,
reprezentand 7,567671% din valoarea totală a
investitiei, din sume alocate de la bugetul local;

b) suma de 947.878,54 lei inclusiv TVA,
reprezentand 92,432329% din valoarea totală a
investiției, din fonduri de la bugetul de stat derulate
de M.D.R.A.P.F.E. prin Programul Național de
Dezvoltare Locală. 

Art.3. La data adoptării prezentei hotarâri H.C.L.
nr.200 din 26.06.2018 iși încetează aplicabilitatea. 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 236 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind delegarea gestiunii
serviciului public de salubrizare:
măturatul, spălatul, stropirea 
și întreținerea căilor publice 
și curățarea și transportul zăpezii 
de pe căile publice și menținerea 
în funcțiune a acestora pe timp 
de polei sau de îngheț, 
către S.C. Salpitflor Green S.A.

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitesti; 
- Raportul nr.31460/05.07.2018 al Direcției

Tehnice și al Direcţiei Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

- Adresa S.C. Metroul S.A. nr.142308/22.03.2018,
înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub
nr.14195/22.03.2018;

- Adresa Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
nr.9216/06.06.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.26374/08.06.2018;

- Adresa de transmitere a Avizului Consiliului
Concurenței nr.4866/02.07.2018, înregistrată la
Primăria Municipiului Pitești sub
nr.30987/03.07.2018;
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- Adresa Autorității Naționale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
nr.606132P.B.A./03.07.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.30984/03.07.2018;

- Adresa S.C. Salpitflor Green S.A.
nr.10437/04.07.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.31187/04.07.2018

Văzând prevederile art.36 alin.2 lit. d) şi alin.6 lit.
a) pct.14 din Legea nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii
serviciilor comunitare de utilități publice, nr.51/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
ale Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a
localităților, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ale Ordinului Autorității
Nationale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 privind
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităților, ale art.31 din Legea
nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările
și completările ulterioare, ale art.36 din Legea
nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și
concesiunile de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare, ale H.C.L. nr.525/2017
pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind
stabilirea modalităților posibile de gestiune a
serviciilor delegate către S.C. Salpitflor Green S.A.;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aprobă Studiul de oportunitate privind
delegarea gestiunii serviciilor reglementate de Legea
serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006
pentru activitățile: măturatul, spălatul, stropirea și
întreținerea căilor publice și curățarea și transportul
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune
a acestora pe timp de polei sau de îngheț, prevăzut în
anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă delegarea gestiunii serviciilor
comunitare de utilități publice pentru activitățile:
măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor
publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile
publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp
de polei sau de îngheț, către S.C. Salpitflor Green S.A.,
cu sediul în municipiul Pitești, Str. Lotrului nr.1, etaj
1, județul Argeș, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului Argeș cu nr. J03/913/2010, CUI
27393335.

Art.3. (1) Aprobă Contractul de delegare a gestiunii
serviciului public de salubrizare pentru activitățile:
măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice și
curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și
menținerea în funcțiune a acestora, prin gestiune
delegată, potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

(2) Aprobă Regulamentul serviciului public de
salubrizare pentru activitățile: măturatul, spălatul,
stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea
în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț,
prevăzut în anexa nr.3 la prezenta hotărâre, care se
constituie ca anexa nr.7 la Contractul de delegare
prevăzut la art.3 alin.(1).

(3) Aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea de
gestiune a serviciului public de salubrizare pentru
activitățile: măturatul, spălatul, stropirea și
întreținerea căilor publice și curățarea și transportul
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune
a acestora pe timp de polei sau de îngheț, prevăzut în
anexa nr.4 la prezenta hotărâre, care se constituie ca
anexa nr.6 la Contractul de delegare prevăzut la art.3
alin.(1).

(4) Aprobă Lista Bunurilor de retur – Inventarul
bunurilor aparținând domeniului public al
municipiului Pitești ce se concesionează serviciului
public de salubrizare pentru activitățile: măturatul,
spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și
curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei
sau de îngheț, potrivit anexei nr.5 la prezenta
hotărâre, care se constituie ca anexa nr.1.1 la
Contractul de delegare prevăzut la art.3 alin.(1).

(5) Aprobă Lista Bunurilor de retur – Inventarul
bunurilor aparținând domeniului privat al
municipiului Pitești ce se concesionează serviciului
public de salubrizare pentru activitățile: măturatul,
spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și

curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și
menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei
sau de îngheț, potrivit anexei nr.6 la prezenta
hotărâre, care se constituie ca anexa nr.1.2 la
Contractul de delegare prevăzut la art.3 alin.(1).

(6) Aprobă Lista Bunurilor de preluare ale S.C.
Salpitflor Green S.A. aferente serviciului public de
salubrizare pentru activitățile: măturatul, spălatul,
stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea
în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț,
potrivit anexei nr.7 la prezenta hotărâre, care se
constituie ca anexa nr.2 la Contractul de delegare
prevăzut la art.3 alin.(1).

(7) Aprobă Lista Bunurilor proprii ale S.C.
Salpitflor Green S.A. aferente serviciului public de
salubrizare pentru activitățile: măturatul, spălatul,
stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și
transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea
în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț,
potrivit anexei nr.8 la prezenta hotărâre, care se
constituie ca anexa nr.3 la Contractul de delegare
prevăzut la art.3 alin.(1).

(8) Tarifele și prețurile practicate de către S.C.
Salpitflor Green S.A. pentru desfășurarea activităților
delegate serviciului public de salubrizare pentru
activitățile: măturatul, spălatul, stropirea și
întreținerea căilor publice și curățarea și transportul
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune
a acestora pe timp de polei sau de îngheț sunt cele
aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al
Municipiului Pitești, potrivit anexei nr.9 la prezenta
hotărâre, care se constituie ca anexa nr.4 la Contractul
de delegare prevăzut la art.3 alin.(1).

(9) Aprobă Indicatorii de performanță și evaluare
aferenți serviciului public de salubrizare pentru
activitățile: măturatul, spălatul, stropirea și
întreținerea căilor publice și curățarea și transportul
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune
a acestora pe timp de polei sau de îngheț, potrivit
anexei nr.10 la prezenta hotărâre, care se constituie ca
anexa nr.5 la Contractul de delegare prevăzut la art.3
alin.(1). 

Anexele nr.1-nr.10 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.4. Contractul prevăzut la art.3 alin.(1) intră în
vigoare la data semnării lui și are o durată de 5 (cinci)
ani, cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii. 

Art.5. Predarea-primirea bunurilor concesionate
S.C. Salpitflor Green S.A. potrivit prezentei hotărâri se
face prin Proces-Verbal de predare-primire întocmit
de comisii constituite prin Dispoziția Primarului
Municipiului Pitești, respectiv prin Decizie a
Directorului General al S.C. Salpitflor Green S.A.

Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului
Piteşti să semneze Contractul de delegare prevăzut la
art.3 alin.(1) din prezenta hotărâre.

Art.7. S.C. Salpitflor Green S.A., Direcţia
Economică, Direcţia Tehnică și Direcţia Dezvoltare
Locală vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei
hotărâri, care va fi comunicată acestora de către
Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 238 din 12.07.2018 

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea denumirii 
unei unităţi de învăţământ
preuniversitar particular, 
din municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;

- Raportul nr.31144/04.07.2018 al Direcţiei
Dezvoltare Locală; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului
local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

- Adresa nr.232/04.07.2018 a Şcolii Primare
,,Lexford Castel” Piteşti, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr.31091/04.07.2018;

Văzând prevederile Ordinului nr.6564/2011
privind aprobarea Procedurii de atribuire a
denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul
naţional de învăţământ preuniversitar, 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă modificarea denumirii unităţii
de învăţământ preuniversitar particular Şcoala
Primară ,,Lexford Castel”, situată în Piteşti, str. Petre
Ispirescu nr.5, în Şcoala Gimnazială ,,Lexford Castel”
Pitești, cu aceeaşi adresă.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) are în vedere
Hotărârea Consiliului ARACIP nr.4/20.06.2018 prin
care s-a aprobat acordarea autorizației de funcționare
provizorie, începând cu anul școlar 2018 – 2019,
Școlii Primare ,,Lexford Castel” din municipiul Pitești,
pentru nivelul de învățământ gimnazial.

Art.2. Direcţia Dezvoltare Locală va aduce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi
comunicată acesteia, Şcolii Primare ,,Lexford Castel”
Pitești, precum şi Inspectoratului Şcolar Judeţean
Argeş, de către Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 239 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind transmiterea unor bunuri
imobile, aflate în domeniul public 
al Municipiului Piteşti, din
administrarea Grădiniței 
cu Program Prelungit ,,Floare 
de Colț” Pitești, în administrarea
Direcţiei de Asistenţă Socială 
a Municipiului Piteşti – 
Centrul de Îngrijire şi Educaţie
Timpurie Creşe -Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr.31633/06.07.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

- Adresa nr.912/29.06.2018 a Grădiniței cu
Program Prelungit ,,Floare de Colț” Pitești,
înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub
nr.30590/02.07.2018;

Văzând prevederile art. 123 alin.(1) din Legea nr.
215/2001, a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 867
şi următoarele din Codul Civil, ale art. 112 din Legea
nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale H.C.L. nr.503/21.12.2017
privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ
preuniversitar, de stat și particular, din municipiul
Pitești, pentru anul școlar 2018-2019, precum și ale
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H.C.L. nr.95/25.08.2016 privind înființarea și
organizarea Centrului de Îngrijire și Educație
Timpurie Creșe – Pitești, 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 transmiterea unor bunuri
imobile, aflate în domeniul public al Municipiului
Piteşti, din administrarea Grădiniței cu Program
Prelungit ,,Floare de Colț” Pitești, în administrarea
Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti –
Centrul de Îngrijire şi Educaţie Timpurie – Creşe
Piteşti.

(2) Bunurile imobile prevăzute la alin.(1) reprezintă
spații în suprafață totală de 109,54 mp, situate la
parterul Creșei Smeurei din str.Smeurei nr.10,
potrivit anexei la prezenta hotărâre.

(3) Predarea - preluarea bunurilor imobile se va
realiza pe bază de protocol încheiat prin grija Direcției
de Dezvoltare Locală, în termen de 15 zile de la
aprobarea prezentei hotărâri.

Art.2. (1) Beneficiarul dreptului de administrare va
asigura întreţinerea corespunzătoare a bunurilor
imobile care fac obiectul prezentei hotărâri şi va
suporta contravaloarea tuturor cheltuielilor pentru
plata utilităţilor. 

(2) Titularul dreptului de administrare va exercita
posesia şi folosinţa asupra bunurilor imobile preluate,
în condiţiile legii.

(3) Se interzice beneficiarului dreptului de
administrare, sub sancţiunea încetării de îndată a
administrării bunurilor imobile, utilizarea în alte
scopuri decât pentru funcţionarea Creșei Smeurei din
cadrul Centrului de Îngrijire şi Educaţie Timpurie
Creşe – Piteşti, strucutură a Direcţiei de Asistenţă
Socială a Municipiului Piteşti, precum şi închirierea,
concesionarea ori efectuarea altor acte de dispoziţii,
fără acordul proprietarului.

Art.3. Cu influențele ce decurg din prezenta
hotărâre se modifică și se completează inventarul
bunurilor imobile date în administrarea Grădiniței cu
Program Prelungit ,,Floare de Colț” Pitești, precum și
al celor date în administrarea Direcției de Asistență
Socială Pitești. 

Art.4. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului
Piteşti, Direcţia Dezvoltare Locală, Direcţia
Economică, Direcţia Administraţie Publică Locală şi
Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț”
Pitești, vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei
hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către
Secretarul Municipiului Piteşti. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 240 din 12.07.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea scoaterii la
licitaţie publică, în vederea
închirierii, a unor spatii situate in
imobilul denumit “Porticul Mobilux”,
aparţinând domeniului public al
municipiului Piteşti și aflate în
administrarea Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului
Pitești;

- Raportul nr.31411/05.07.2018 al Direcţiei
Administraţie Publică Locală;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului
local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

-Adresa nr.11090/04.07.2018 a Serviciului Public
de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti,
înregistrată sub nr. 31024/04.07.2018 la Primăria
Municipiului Piteşti;

- Raportul de evaluare pentru estimarea valorii
chiriei, intocmit de catre SC Eval Top Proiect SRL,
înaintat la Primaria Municipiului Pitesti prin adresa
sus- menționată;

Având în vedere HCL nr.383/10.10.2017 privind
modificarea HCL nr.194/1999 privind inventarul
bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Pitesti, cu modificarile si completarile
ulterioare;

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 aproba Raportul de evaluare pentru
estimarea valorii chiriei, întocmit de către SC Eval
Top Proiect SRL, a unor spații situate în imobilul
denumit „Porticul Mobilux”, pentru desfășurarea de
activități de comercializare produse horticole,
respectiv flori, aparţinând domeniului public al
municipiului Piteşti.

(2) Se aproba scoaterea la licitaţie publică, în
vederea închirierii, a spatiilor sus-menționate.

(3) Documentaţia pentru organizarea şi
desfăşurarea licitaţiei publice privind închirierea
spațiilor prevăzute la alin. (1) va fi întocmită prin grija
Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Piteşti, care va organiza si licitatia. (4)
Documentația pentru organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei publice, precum și contractele de închiriere
care se vor încheia, vor cuprinde prevederi referitoare
la cota parte din dreptul de proprietate aflat in
coproprietate forțată cu terțe persoane, potrivit
actelor deținute, precum și la valoarea chiriei
încasate, aferente acestora. 

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 grija Serviciului Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Piteşti, constituita din
membri ai serviciului, precum si cu un membru din
aparatul de specialitate al primarului.

(2) Contestaţiile formulate cu privire la modul de
desfăşurare a licitaţiei se depun la Serviciul Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti şi se
soluţionează de către o comisie constituită potrivit
alineatului precedent.

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

Art.4. Primarul Municipiului Piteşti 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,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 241 din 12.07.2018

JUDETUL ARGES
MUNICIPIUL PITESTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal pentru un teren
situat în intravilanul municipiului
Piteşti, Str. Episcop Grigorie Leu 
nr. 2 și 2A pentru investiția
”Construire imobil P+4E”

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţa ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti; 
- Raportul nr. 31 692 / 06.07.2018 al Arhitectului

Şef;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.32134/2018,
nr.32135/2018, nr.32136/2018, nr.32137/2018,
nr.32138/2018;

- Raportul de informare si consultare a publicului
privind avizarea documentaţiei nr. 21371/09.05.2018;

- Avizul C.T.A.T.U. cu nr. 10 din 07.06.2018;
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 Zonal pentru
terenul în suprafaţă de 2343,00 m.p. măsurată, situat
în intravilanul municipiului Piteşti, Str. Episcop
Grigorie Leu nr.2 și 2A, proprietatea S.C. Via Global
Construct S.R.L., pentru investiţia : ”Construire
imobil P+4E” potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Raportul de informare si 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 7 ani. 

(4) Termenul de 7 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. Via Global
Construct S.R.L., cu sediul social în Piteşti, Str. Cal.
București, bl. 29 ,sc. D, ap.1, de către Secretarul
Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionuț Popescu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 242 din 12.07.2018

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

secţiunea Consiliul Local.
Așteptăm sugestiile dumneavoastră, privind informațiile pe care doriți 

să le aflați, pe adresa de e-mail: cultcentre@yahoo.com.
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Informaţia piteştenilor



Vara la centrul cultural Pitești

”Viața merge înainte”. 
Proiect cultural-educativ

coordonat de poeta 
Simona Vasilescu.

Invitată: prof. Mihaela Pui

”Sufletul meu în culori”. 
Expoziție de pictură în tempera. 
Autor: prof. Mihaela Vîrloveanu

Simpozionul
”Biserica Sfânta

Vineri – Catedrala
Orașului Pitești”, în
cadrul proiectului
cultural-educativ

”Biografii 
de excepție 
cu Octavian

Dărmănescu”

Clubul ”Cafeneaua
literară”, coordonat de
poetul Virgil Diaconu,

directorul revistei
Cafeneaua literară

Colocviul cu tema
”Pomicultură,
viticultură și

silvicultură în
Argeș”,  în cadrul

proiectului
cultural-educativ
”Armonie și stil

de viață cu Adina
Perianu”

Prelegeri sub genericul 
”Întâlnire cu spiritualitatea tibetană”. 

Coordonator: 
promotorul cultural Alexandra Grigorescu. 

Invitat: călugărul tibetan Geshe Jampa Gelec.


