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JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind alegerea 
unui preşedinte de şedinţă

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară; 

Văzând dispoziţiile art. 47 alin. (3) din Legea nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Domnul consilier Apostoliceanu Sorin
se alege preşedinte de şedinţă pentru şedinţa ordinară
din data de 23.08.2018.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR, 

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 260 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

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

Consiliul Local al Municipiului Pitești întrunit în
ședință ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului

Pitești; 
- Raportul nr. 38270/2018 al Direcției Economice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018 și
nr.38311/2018;

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 385 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) 270 mii lei la capitolul 65.02 „Învățământ”,
subcapitolul 03 „Învățământ preșcolar și primar”,
paragraful 01 „Învățământ preșcolar”, titlul 20
„Bunuri și servicii” - 114 mii lei, subcapitolul 04
„Învățământ secundar”, paragraful 01 „Învățământ
secundar inferior”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 94
mii lei, paragraful 02 „Învățământ secundar
superior”, titlul 20 „Bunuri și servicii” - 62 mii lei;

b) 2 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 20 „Bunuri și servicii”;

c) 8 mii lei la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și
dezvoltare publică”, subcapitolul 50 ,,Alte servicii în
domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării
comunale”, titlul 20 „Bunuri și servicii”;

d) 105 mii lei la capitolul 84.02 „Transporturi”,
subcapitolul 03 „Transport rutier”, paragraful 03
„Străzi”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.

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

a) în sensul suplimentării cu suma de 1.891 mii lei
la capitolul 65.02 „Învățământ”, subcapitolul 04
„Învățământ secundar”, paragraful 01 „Învățământ
secundar inferior”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 301
mii lei, paragraful 02 „Învățământ secundar
superior”, titlul 71 „Active nefinanciare” - 1.590 mii
lei;

b) în sensul suplimentării cu suma de 1.014 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”;

c) în sensul suplimentării cu suma de 563 mii lei la
capitolul 68.02 ,,Asigurări și asistență socială“,
subcapitolul 50 ,,Alte cheltuieli în domeniul
asigurărilor și asistenței sociale”, paragraful 50 „Alte
cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, titlul 58
„Proiecte cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020”;

d) în sensul suplimentării cu suma de 180 mii lei la
capitolul 70.02 ,,Locuințe, servicii și dezvoltare
publică“, subcapitolul 06 „Iluminat public și
electrificări”, titlul 71 „Active nefinanciare”;

e) în sensul suplimentării cu suma de 343 mii lei la
capitolul 74.02 ,,Protecția mediului“, subcapitolul 03
„Reducerea şi controlul poluării”, titlul 71 „Active
nefinanciare” - 200 mii lei, subcapitolul 50 „Alte
servicii în domeniul protecției mediului”, titlul 71
„Active nefinanciare” - 143 mii lei;

f) în sensul suplimentării cu suma de 3.356 mii lei
la capitolul 84.02 „Transporturi”, subcapitolul 03
„Transport rutier”, paragraful 01 „Drumuri și poduri”,
titlul 71 „Active nefinanciare” - 155 mii lei, paragraful
02 „Transport în comun”, titlul 71 „Active
nefinanciare” - 155 mii lei, paragraful 03 „Străzi”,
titlul 71 „Active nefinanciare” - 3.046 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 Poliției Locale
a Municipiului Piteşti pe anul 2018” la H.C.L. nr.
21/2018, 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 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. 4 la prezenta hotărâre.

Art.7. 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. 5 la prezenta
hotărâre.

Art.8. Se aprobă suplimentarea cu 7.347 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 și H.C.L. nr.
23/2018 privind aprobarea bugetului Administrației
Domeniului Public 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
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează
SECRETAR

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 261 din 23.08.2018

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. 37547/2018 al Direcţiei Economice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018 și
nr.38311/2018;

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, Ordinului ministrului
finanţelor publice nr. 1661 bis/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind modul de încasare şi
utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma
donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile
publice, precum şi art. 36 alin. (4) lit. ,,a” din Legea nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Nivelurile de venituri ale bugetului
instituțiilor publice și activităților finanțate integral
sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 se
rectifică, în sensul suplimentării cu suma de 40 mii lei
la capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât
subvențiile”, subcapitolul 01 „Donații și sponsorizări”.

Art.2. Nivelurile de cheltuieli ale bugetului
instituțiilor publice și activităților finanțate integral
sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 se
rectifică, în sensul suplimentării cu suma de 40 mii lei
la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”,
subcapitolul 03 „Servicii culturale”, paragraful 30
„Alte servicii culturale”, titlul 20 „Bunuri și servicii” -
15 mii lei, subcapitolul 05 „Servicii recreative și
sportive”, paragraful 01 „Sport”, titlul 20 „Bunuri și
servicii” - 25 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.
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
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează
SECRETAR

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 262 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Documentaţiei de
avizare pentru lucrări de interventii
aferentă obiectivului de investiții
„Amenajare strada Grigore
Alexandrescu”, din municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.36.390/06.08.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

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
„Amenajare strada Grigore Alexandrescu” din
municipiul Piteşti, cu o valoare totală estimată,
conform Devizului general privind cheltuielile
necesare realizării investiției de 670.094,12 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,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 263 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Documentaţiei
tehnico-economice aferentă
obiectivului de investiții „Deviere
rețea termică Liceul Teoretic Ion
Cantacuzino”, din municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului
Piteşti;

-Raportul nr.36477/06.08.2018 al Direcţiei
Tehnice;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului
local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

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 tehnico -
economică pentru obiectivul „Deviere rețea termică
Liceul Teoretic Ion Cantacuzino” din municipiul
Piteşti, cu o valoare totală estimată, conform
Devizului general privind cheltuielile necesare
realizării investitiei, de 189.404,45 lei, inclusiv T.V.A.

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

Art.2. Documentaţia tehnico - economică 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,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 264 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea autorizării SC SYB
MANAGEMENT ADMIN IMOB S.R.L.,
persoană juridică română, cu sediul
în Municipiul Pitești, bulevardul
Nicolae Bălcescu, nr.5, bl. L4, sc. C,
ap. 25, camera 2, județul Argeș

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești; 
-Raportul nr.36112/02.08.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

-Cererea nr.34974/26.07.2018 a S.C. SYB
MANAGEMENT ADMIN IMOB S.R.L.;

-Decizia nr.4/02.08.2018 a Comisiei de autorizare,
constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului
Piteşti nr. 428/15.03.2018;

- Procesul-verbal nr.35970/02.08.2018 al Comisiei
de autorizare a persoanei juridice specializate, pentru
activitatea de administrare a imobilelor-condominii
în municipiul Piteşti;

Văzând prevederile Legii nr. 230/2007 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de
proprietari, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
230/2007, aprobate prin H.G. nr. 1588/2007, precum
şi ale Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea atestării persoanei fizice şi autorizării
persoanei juridice specializate, pentru activitatea de
administrare a imobilelor-condominii în municipiul
Piteşti, aprobat prin H.C.L. nr. 273/26.09.2013 cu
modificările 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. Aprobă autorizarea persoanei juridice S.C.
SYB MANAGEMENT ADMIN IMOB S.R.L, persoană
juridică română, cu sediul în Municipiul Pitești,
bulevardul Nicolae Bălcescu nr.5, bl. L4, sc. C, ap. 25,
camera 2, Județul Argeș.

Art.2. Direcţia Dezvoltare Locală şi Comisia de
autorizare constituită prin Dispoziţia Primarului
Municipiului Piteşti nr. 428/15.03.2018, vor aduce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care le va fi
comunicată acestora de către Secretarul Municipiului
Piteşti.

Hotărârea se publică în “Informaţia Piteştenilor”.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti
Nr. 265 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Documentației de
avizare pentru lucrări de intervenții
pentru obiectivul de investiții
„Modernizare loc de joacă Parc
Ștrand-zona Teatru de Vară” 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.36545/06.08.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

-Adresa Serviciului Public de Exploatare a
Patrimoniului Municipiului Pitești
nr.12043/02.08.2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești cu nr.36206/03.08.2018;

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 Documentația de avizare
pentru lucrări de intervenție pentru obiectivul
„Modernizare loc de joacă Parc Ștrand-zona Teatru de
Vară”, cu o valoare totală estimată conform Devizului
general privind cheltuielile necesare realizării
investiției de 245.157,36 lei, inclusiv T.V.A.

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

Art.2. Documentația de avizare a lucrărilor de
intervenție prevăzută 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,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 266 din 23.08.2018
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JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind prelungirea unor contracte
de închiriere pentru unităţi locative
construite prin Agenţia Naţională
pentru Locuinţe, situate în
municipiul Piteşti Aleea Căminelor
nr.25 și Aleea Negoiu nr. 5

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr. 36669/07.08.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018, nr.
38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018, nr.
38311/2018;

-Adresa nr. 11155/05.07.2018 a Serviciului Public
de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti,
înregistrată sub nr. 31286/05.07.2018 la Primăria
Municipiului Piteşti;

Văzând prevederile Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi ale art. 36 alin. (2) lit. “c” din Legea nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) Contractele de închiriere ale unităţilor
locative construite prin A.N.L. situate în municipiul
Piteşti, Aleea Căminelor nr. 25 şi Aleea Negoiu nr. 5 se
prelungesc pentru o perioadă de un an, respectiv până
la data de 30.09.2019, sub condiţia prealabilă a
îndeplinirii tuturor obligaţiilor ce revin chiriaşilor
privind plata chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere,
potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(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,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 267 din 23.08.2018

JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea 
„Înțelegerii de Cooperare” 
dintre Municipiul Pitești – România
și Orașul Beit Jala - Palestina

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
ședință ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
- Raportul nr. 36439/06.08.2018 al Direcției

Dezvoltare Locale;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

- Avizul conform al Ministerului Afacerilor Externe
– Direcția Tratate Internaționale nr. H2-2/1532,
înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr.
31851/09.07.2018;

- Înțelegerea de Cooperare – Pact de Amiciție,
încheiată între Municipiul Pitești și Orașul Beit Jala –
Palestina, la data de 03.09.2015;

Văzând prevederile art. 15 și ale art. 16 din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 (1) Se aprobă Înțelegerea de Cooperare dintre
Municipiul Pitești – România și Orașul Beit Jala –
Palestina, potrivi anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre. 

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Pitești
să semneze în numele și pentru Municipiul Pitești,
„Înțelegerea de Cooperare” prevăzută la alin. (1). 

Art. 2. Primarul Municipiului Pitești, Direcția
Dezvoltare Locală și Centrul Național de Informare și
Promovare Turistică – Pitești vor aduce la îndeplinire
dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată
acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează: 
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 268 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea propunerii 
de schimbare a destinației de spațiu
de învățământ, a unui imobil - teren

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară; 

Având in vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr. 37301/10.08.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr. 38305/2018, nr.
38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018, nr.
38311/2018;

- Adresa nr. 37287/10.08.2018 a Direcției Tehnice;
- Adresa nr. 951/25.06.2018 a Școlii Gimnaziale

,,Negru Vodă” Piteşti, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr.29480/25.06.2018;

- Adresa nr.8732/27.07.2018 a Inspectoratului
Şcolar Judeţean Argeş, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr.35124/30.07.2018;

Văzând prevederile art.112 alin.(2) din Legea
nr.1/2011, a educaţiei naţionale, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr.213/1998 privind
bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare, ale Ordinului nr.5819/2016
privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului
conform pentru schimbarea destinaţiei bazei
materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare
acordării acestuia, ale art.36 alin.(2) lit. ”c” din Legea
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și ale H.C.L.
nr.156/2000 privind darea în administrarea unităţilor
de învăţământ preuniversitar a bunurilor preluate la
domeniul public al Municipiului Piteşti în baza
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României
nr.30/2000;

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. (1) Se aprobă propunerea de schimbare a
destinației pentru imobilul – teren, în suprafaţă totală

de 744 mp, aparținând domeniului public al
municipiului Pitești, situat în str.Bradului nr.13, din
spațiu de învățământ aflat în administrarea Școlii
Gimnaziale ”Negru Vodă” Piteşti, în spațiu necesar
efectuării unor lucrări de utilitate publică (parcări, căi
de acces auto, trotuare).

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

Art.2. Direcţia Dezvoltare Locală, Direcția Tehnică
și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire
dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată
acestora, Școlii Gimnaziale „Negru Vodă" Piteşti,
precum şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, de
către Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 269 din 23.08.2018

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. 37488/13.08.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr. 38305/2018, nr.
38306/2018, nr. 38309/2018, nr. 38310/2018, nr.
38311/2018;

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 Elena
și Zaharia-Marian Alexandru, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. Burebista nr.1, bl.A5, sc.C, et.2,
ap. 11, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Domnica și Ionel Antohi, domiciliată în municipiul
Piteşti, Str. Trivale, bl.10A, sc. B, ap.12, pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Gherghina și Gheorghe Bădescu, domiciliată în
municipiul Piteşti, b-dul Petrochimiștilor nr.12,
bl.B21, sc.C, ap.13, pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.4. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Gheorghița și Aurel Bădîrcea, domiciliată în
municipiul Piteşti, Aleea Petru Poni nr.2, bl.B14, sc.E,
et.2, ap.9, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.5. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Ioana și Constantin Braniște, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. Tineretului nr.13, bl.10, sc.A,
ap.19, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.6. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Maria și Miu Cioacă, domiciliată în municipiul Piteşti,
str. Frasinului nr.42, bl.P4 bis, sc.C, et.3, ap.10,
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.7. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Florica și Constantin Cristescu, domiciliată în
municipiul Piteşti, b-dul Republicii nr.117B, bl.D5b,
sc.E, ap.8, pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.
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Art.8. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Aurelia și Florea Dicu, domiciliată în municipiul
Piteşti, Calea București nr.24, bl.35, sc.C, et.4, ap.15
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.9. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Gherghina și Florea Dumitru domiciliată în
municipiul Piteşti, str. Mr. Gheorghe Șonțu nr.9,
bl.D1, sc.B, et.4, ap.12 pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.10. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Ioana și Marin Fieraru, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Găvana nr.26 pentru împlinirea a 50 de
ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.11. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Viorica și Dumitru Fueriu, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Banat, bl.B1, sc.B, et.2, ap.12 pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.12. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Floarea și Ilie Honcea, domiciliată în municipiul
Piteşti, Fundătura Banat nr. 2 pentru împlinirea a 50
de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.13. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Ioan și Constanța Ilisie, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Făgăraș nr. 16, bl.D1, sc.D, et.4, ap.30
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.14. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Maria-Magdalena și Silvian Iordănescu, domiciliată
în municipiul Piteşti, b-dul Eroilor, bl.2A, sc.C, et.2,
ap.6 pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.15. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Ecaterina și Nicolae Jianu, domiciliată în municipiul
Piteşti, b-dul Libertății nr.25, bl.P7, sc.C, et.1, ap.5
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.16. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Maria și Vasile Lupu, domiciliată în municipiul
Piteşti, b-dul Petrochimiștilor nr.4, bl.B34, sc.A, ap.18
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.17. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Maria și Costică Mărculescu, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. C-tin Brâncoveanu, bl.D1, sc.B,
ap.13 pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.18. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Ileana și Ion Mitrache, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Petre Ispirescu nr.30 pentru împlinirea a
50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.19. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Maria și Valeriu Nicolae, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Carpenului nr.15, bl.B24, sc.C, ap.5 pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.20. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Maria și Vasile Nițu, domiciliată în municipiul Piteşti,
str. Frații Cătina nr.2, bl.C3, sc.D, et.1, ap.4 pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.21. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Alexandra și Alexandru Olaru, domiciliată în
municipiul Piteşti, Aleea Teilor nr.1, bl.2c, sc.A, et.2,
ap.5 pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.22. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Floarea și Ion Oneață, domiciliată în municipiul
Piteşti, b-dul Nicolae Bălcescu nr.6, bl.L3, sc.a, ap.39
pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.23. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Ecaterina și Constantin Onete, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. Ghe. Ionescu Gion, bl.A6, sc. A,
et.3, ap.11 pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.24. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Ioana și Ion Onilă, domiciliată în municipiul Piteşti,
str. Exercițiu, bl.B13, sc.C, ap.6 pentru împlinirea a 50
de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.25. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Floarea și Gheorghe Papadopol, domiciliată în
municipiul Piteşti, Calea Craiovei nr.128, bl.38, sc.A,
et.2, ap.10 pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.26. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Gherghina și Gheorghe Petrescu, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. Tudor Vladimirescu, bl.P10-11,
sc.F, ap.6 pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.27. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Elena și Marin Popescu, domiciliată în municipiul
Piteşti, Int. Mihail Străjan nr.3, bl.A6a, sc.A, et.2, ap.6

pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.28. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Filoftia și Gheorghe Popoiacu, domiciliată în
municipiul Piteşti, b-dul Petrochimiștilor nr.13, bl.B8,
sc.G, ap.25 pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.29. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Viorica și Ilie Radu, domiciliată în municipiul Piteşti,
Aleea Petru nr.4, bl.B11, sc.F, et.4, ap.15 pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.30. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Maria și Costică Rădulescu, domiciliată în municipiul
Piteşti, str.Fr. Golești nr.23, bl.S14, sc.E, ap.2 pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Art.31. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Elena și Corneliu Soare, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Mircea Vodă nr.7A pentru împlinirea a 50
de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.32. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Ioana și Tudor Staicu, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Plopilor nr.47C pentru împlinirea a 50 de
ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.33. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Steliana și Nistor Șuican, domiciliată în municipiul
Piteşti, str. Exercițiu nr. 83, bl.P8, sc.B, ap.5 pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.34. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Emilia și Ion Ștefan, domiciliată în municipiul Piteşti,
str. Negru Vodă nr.46, bl.C1, sc.D, et.4, ap.17 pentru
împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Art.35. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Gherghina și Gheorghe Vărzescu, domiciliată în
municipiul Piteşti, str. Exercițiu nr.111, bl.E, sc.B,
ap.12 pentru împlinirea a 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.36. Se acordă Diploma de fidelitate familiei
Floarea și Gheorghe Voiculescu, domiciliată în
municipiul Piteşti, b-dul N. Bălcescu nr.159, bl.O4,
sc.D, et.2, ap.7 pentru împlinirea a 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă.

Art.37. (1) HCL nr.151/24.05.2018 se modifică în
sensul că se radiază art.2.

(2) Restul articolelor din HCL nr.151/24.05.2018 se
renumerotează.

Art.38. 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.39. 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,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 270 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

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

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr. 37487/13.08.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018, nr.
38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018, nr.
38311/2018;

Văzând prevederile H.C.L. nr.388/28.10.2010
privind completarea H.C.L. 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 Maria și Anghel Andrei, domiciliată
în municipiul Piteşti, Calea București nr. 16, bl. 31,
sc.C, ap.2, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.2. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de
diamant familiei Elena și Anatolie Luca, domiciliată în
municipiul Piteşti, Aleea Parcului, Vila X, nr. 1, ap.3,
pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

Art.3. Se acordă Diploma de fidelitate-nunta de
diamant familiei Lucia și Corneliu Marcu, domiciliată
în municipiul Piteşti, Exercițiu nr. 117, bl.30, sc.A, et.
1, ap.6, pentru împlinirea a 60 de ani de căsătorie
neîntreruptă.

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

Art.5. Primarul Municipiului Piteşti, Direcţia
Economică şi Direcţia Administraţie Publică Locală
vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei
hotărâri, care va fi comunicată acestora de către
Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 271 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
pentru aprobarea Listei privind
ordinea de prioritate în soluționarea
cererilor de locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii construite 
în municipiul Piteşti prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe, 
valabilă pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr.37436/13.08.2018 al Direcţia

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018; 

- Procesul-verbal nr.37435/13.08.2018 al Comisiei
sociale pentru analizarea solicitărilor/cererilor
privind repartizarea locuinţelor pentru tineri,
destinate închirierii;

Văzând prevederile Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
republicată, precum şi ale H.G. nr. 962/2001, privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu
modificările şi completările ulterioare precum şi ale
H.C.L.nr. 32 din 15.02.2018 privind aprobarea
criteriilor de acces la locuinţă şi a criteriilor de
ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea
ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri,
destinate închirierii în municipiul Piteşti, construite
prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe;

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 “Lista privind ordinea de
prioritate în solutionarea cererilor de locuinţe pentru
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tineri, destinate închirierii construite în municipiul
Piteşti prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe“
valabilă pentru anul 2018, potrivit anexei nr.1. 

(2) Se resping cererile înscrise în anexa nr. 2, care
cuprinde şi motivarea respingerii. 

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

Art.2.(1) Contestaţiile cu privire la stabilirea ordinii
de prioritate se vor adresa Primarului Municipiului
Piteşti de către titularii cererilor de locuinţe, în
termen de 7 zile de la afişarea hotărârii consiliului
local privind stabilirea ordinii de prioritate în
soluţionarea cererilor. 

(2) Primarul Municipiului Piteşti, prin intermediul
Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor cu privire
la stabilirea ordinii de prioritate, în componenţa
aprobată prin H.C.L. nr. 32 din 15.02.2018 şi
Dispoziţia Primarului nr. 517/04.04.2018,
soluționează contestaţiile în termen de 15 zile de la
data înregistrarii acestora. 

(3) Propunerile motivate ale Comisiei pentru
soluţionarea contestaţiilor cu privire la stabilirea
ordinii de prioritate, privind admiterea sau
respingerea contestațiilor se supun aprobării
consiliului local.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 272 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind scoaterea din funcțiune 
în vederea valorificării și, după caz,
casării unor bunuri de retur
aparținând domeniului public,
respectiv domeniului privat al
municipiului Pitești, concesionate
S.C. Salpitflor Green S.A.

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţa ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești; 
- Raportul nr.37639/13.08.2018 al Direcţiei

Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018, nr.
38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018, nr.
38311/2018;

- Adresa S.C. Salpitflor Green S.A.,
nr.12277/09.08.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr. 37569/13.08.2018;

- Adresa S.C. Salpitflor Green S.A., nr.
12352/10.08.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr. 37567/13.08.2018;

- Adresa S.C. Salpitflor Green S.A., nr.
124442/13.08.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr. 37570/13.08.2018;

- Adresa S.C. Salpitflor Green S.A., nr.
12451/13.08.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Piteşti sub nr. 37568/13.08.2018;

Văzând şi prevederile art. 36 alin. (2) lit. ”c” din
Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 15/1994 privind
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale
şi necorporale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale H.G. nr.841/1995 privind
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare
a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr.
112/2000 pentru reglementarea procesului de
scoatere din funcţiune, casare si valorificare a
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al
statului si al unităţilor administrativ-teritoriale,

precum şi ale Regulamentului privind transmiterea
fără plată şi valorificarea unor bunuri care alcătuiesc
domeniul public al Municipiului Piteşti, aprobat prin
H.C.L. nr.50/24.02.2010, cu modificările şi
completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în
domeniul privat al Municipiului Piteşti, pentru
scoaterea din funcțiune, în vederea casării, a unui bun
de retur de natura mijloacelor fixe, concesionat S.C.
Salpitflor Green S.A., din cadrul Secției Spații Verzi,
având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 la
prezenta hotărâre. 

Art.2 (1) Se aprobă scoaterea din funcțiune, în
vederea valorificării și, după caz, casării a unor bunuri
de retur de natura mijloacelor fixe aparținând
domeniului privat al Municipiului Piteşti,
concesionate S.C. Salpitflor Green S.A. Piteşti, din
cadrul Secției Salubrizare Căi Publice, având datele de
identificare prevăzute în anexa nr.2 la prezenta
hotărâre. 

(2)Valoarea de inventar a bunurilor menționate la
art.2 alin.(1) este de 147.859,90 lei.

Art.3 (1) Se aprobă scoaterea din funcțiune, în
vederea valorificării și, după caz, casării a unor bunuri
de retur de natura mijloacelor fixe aparținând
domeniului privat al Municipiului Piteşti,
concesionate S.C. Salpitflor Green S.A. Piteşti, din
cadrul Piețelor Agroalimentare, având datele de
identificare prevăzute în anexa nr.3 la prezenta
hotărâre. 

(2)Valoarea de inventar a bunurilor menționate la
art.3 alin.(1) este de 16.289,40 lei. Art.4 (1) Se aprobă
scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și,
după caz, casării a unor bunuri de retur de natura
mijloacelor fixe aparținând domeniului privat al
Municipiului Piteşti, concesionate S.C. Salpitflor
Green S.A. Piteşti, din cadrul Secției Spații Verzi,
având datele de identificare prevăzute în anexa nr.4 la
prezenta hotărâre. 

(2)Valoarea de inventar a bunurilor menționate la
art.4 alin.(1) este de 395.457,55 lei.

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

Art.5 Până la finalizarea procedurilor de
valorificare și, după caz, casare, bunurile prevăzute la
art.1-art.4 sunt şi rămân în administrarea S.C.
Salpitflor Green S.A.

Art.6 (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. Salpitflor Green S.A.

(2) Contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de administrare a domeniului public și privat
de interes local privind amenajarea și întreținerea
zonelor verzi și igienizarea și regularizarea cursurilor
de apa – izvoare, pâraie, râuri situate în intravilan în
municipiul Pitești, nr.15559/4605/30.03.2018,
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de
administrare a domeniului public și privat de interes
local privind construirea, modernizarea, întreţinerea,
administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare,
a bazarelor, târgurilor şi oboarelor, în municipiul
Pitești, nr.15557/1604/30.03.2018 și Contractul de
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare
pentru activitățile de măturat, spălat, stropirea și
întreținerea căilor publice și curățarea și transportul
zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune
a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în municipiul
Pitești, nr.32672/12.07.2018 se modifică în mod
corespunzător, cu influenţele ce decurg din aplicarea
prezentei hotărâri, de către Direcția Dezvoltare
Locală.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 273 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind demararea procedurilor
legale privind inițierea unui proiect
de hotărâre de Guvern pentru
alocarea din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului 
a sumei de 12.000 mii lei 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
-Raportul nr.37434/13.08.2018 al Direcției

Dezvoltare Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

-Adresa S.C. Termo Calor Confort S.A
nr.6188/31.07.2018, înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.35461/31.07.2018;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.”d”
din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, O.G. nr.36/2006 privind
unele măsuri pentru funcționarea sistemelor
centralizate de alimentare cu energie termică a
populației, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă demararea procedurilor legale
privind inițierea unui proiect de hotărâre de Guvern
pentru alocarea din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2018, a sumei de 12.000 mii lei pentru
asigurarea continuității serviciului de alimentare cu
energie termică în sistem centralizat în municipiul
Pitești.

Art.2 Direcția Dezvoltare Locală, Direcția
Economică și S.C. Termo Calor Confort S.A. vor aduce
la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi
comunicată acestora de către Secretarul Municipiului
Pitești.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 274 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind preluarea la domeniul public
al Municipiului Pitești a unei
suprafeţe de teren situat în strada
I.G. Valentineanu nr.33, Municipiul
Piteşti, Judeţul Argeş și înscrierea
dreptului de proprietate în cartea
funciară

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.37013/09.08.2018 al Direcţiei

Administraţie Publică Locală;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

-Cererea înregistrată la Primăria Municipiului
Piteşti sub nr.33564/18.07.2018; 
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-Declaraţia autentificată sub nr.2948/21.06.2018
de Societatea Profesională Notarială ,,Danciu și
Asociații”, cu sediul în b-dul Republicii, bl.212, sc.A,
ap.3, municipiul Piteşti, judeţul Argeş; 

-Încheierea nr.32764/26.06.2018 a O.C.P.I. Argeș;
Văzând prevederile art. 562 alin. (2) şi ale art. 889,

precum și ale art.863 lit. ”f” din Codul Civil, ale art. 36
alin. (2) lit. "c" şi ale art.119 și art.120 din Legea
nr.215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile
art.3 alin. (1) și (4) din Legea 213/1998;

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.(1) Se ia act de declarația domnului Guliman
Constantin, domnului Guliman Ilie, doamnei
Flămînzeanu Daniela Florentina și doamnei Tingire
Mihaela-Cristina, de renunțare la dreptul de
proprietate asupra terenului în suprafaţă de 3011
m.p., situat în strada I.G. Valentineanu nr.33,
municipiul Pitești, județul Argeș, având nr. cadastral
98113, înscris în cartea funciară nr.98113 a
municipiului Piteşti, declaraţie autentificată sub
nr.2948/21.06.2018 la Societatea Profesională
Notarială ,,Danciu și Asociații”. 

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

Art.2. (1) Aprobă preluarea și includerea bunului
prevăzut la art.1 în domeniul public al municipiului
Pitești și înregistrarea în evidența contabilă a
Primăriei Municipiului Pitești.

(2) Imobilul se transmite în administrarea
Administraţiei Domeniului Public Piteşti, pe bază de
protocol, încheiat prin grija Serviciului de Aplicare a
Legilor Proprietăţii, Cadastru şi Patrimoniu în termen
de 15 zile de la data comunicării hotărârii.

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

Art.3. Terenul în suprafață de 3011 mp înscris în
cartea funciară nr.98113 nu este grevat de sarcini. 

Art.4. Direcţia Administraţie Publică Locală,
Direcţia Economică şi Administraţia Domeniului
Public Piteşti vor aduce la îndeplinire dispoziţiile
prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de
către Secretarul Municipiului Piteşti, precum și
domnului Guliman Constantin, domiciliat în Calea
București, bloc 16, scara B, apartament 2, Municipiul
Pitești, Judeţul Argeş, domnului Guliman Ilie,
domiciliat în strada Gheorghe Doja nr.44, bloc 8,
scara B, apartament 12, Municipiul Pitești, Judeţul
Argeş, doamnei Flămînzeanu Daniela Florentina,
domiciliată în strada Livezilor nr.16, bloc 14, scara C,
apartament 6, Municipiul Pitești, Judeţul Argeş și
doamnei Tingire Mihaela-Cristina, cetățean româno-
american, posesoare a pașaportului tip PE codul
ROȘU, nr.053177541, la domiciliul mandatarului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 275 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ 
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind modificarea și completarea
H.C.L. nr. 234/29.06.2017 privind
aprobarea organigramei şi a statului
de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă
Socială a Municipiului Piteşti, 
cu modificările și completările
ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului
Pitești;

- Raportul nr. 37638/13.08.2018 al Biroului
Management Resurse Umane din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Piteşti;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului
local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

-Adresa nr. 11556/13.08.2018 a Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Piteşti, înregistrată la
Primăria Municipiului Piteşti sub nr.
37501/13.08.2018;

Văzând prevederile art. 36 alin. (3) lit. ”b” din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ale art.107 alin.(2) lit.”c” și ale art.111 alin. (1) din
Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici, 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 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.
234/29.06.2017 privind aprobarea organigramei și a
statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Pitești, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:

a) Un post contractual de execuție, ocupat, de
inspector de specialitate, grad debutant din cadrul
Serviciului Financiar- Contabilitate, Achiziții Publice,
Informatică, Administrativ se transformă în funcție
publică de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional asistent;

b) Un post contractual de execuție, ocupat, de
inspector de specialitate, grad I, din cadrul Serviciului
Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice,
Informatică, Administrativ se transformă în funcție
publică de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional superior;

c) Trei posturi contractuale de execuție, ocupate, de
inspector de specialitate, grad IA din cadrul
Serviciului Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice,
Informatică, Administrativ se transformă în funcții
publice de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional superior;

d) Un post contractual, ocupat, de referent, treapta
II, studii medii din cadrul Serviciului Personal,
Juridic, Securitatea Muncii se transformă în funcție
publică de execuție de referent, clasa III, grad
profesional asistent;

e) Un post contractual vacant de asistent medical
comunitar (nivel de studii PL) din cadrul Serviciului
de Asistență Medicală – Compartimentul Asistență
Medicală Comunitară, se mută în cadrul Adăpostului
de Noapte Nord și se transformă în post contractual
de îngrijitor (nivel de studii G);

f) Un post contractual vacant de asistent medical
(nivel de studii PL) din cadrul Centrului de Îngrijire și
Educație Timpurie Creșe Pitești – Creșa Smeurei, se
transformă în post contractual de asistent medical
principal;

g) Douăzeci și două de posturi vacante de educator
puericultor debutant (nivel de studii M), se
transformă în posturi contractuale de educator
puericultor debutant (nivel de studii SSD).

Art. II. Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului
Piteşti va aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei
hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum şi
Biroului Management Resurse Umane din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Piteşti de către Secretarul Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 276 din 23.08.2018

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 investiţii
„Reabilitare clădire ateliere 
Liceul Tehnologic Dacia” 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr.37307/10.08.2018 al Direcţiei

Tehnice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

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 „Reabilitare
clădire ateliere Liceul Tehnologic Dacia” din
municipiul Piteşti, cu o valoare totală estimată
conform Devizului general privind cheltuielile
necesare realizării investitiei de 891.560,93 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,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti 
Nr. 277 din 23.08.2018

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 investiţii
„Reabilitare sală de sport 
Liceul Tehnologic Dacia” 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
- Raportul nr.37279/10.08.2018 al Direcţiei

Tehnice ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

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;
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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
„Reabilitare sală de sport Liceul Tehnologic Dacia”
din municipiul Piteşti, cu o valoare totală estimată
conform Devizului general privind cheltuielile
necesare realizării investitiei de 358.492,60 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, 
Sorin Apostoliceanu 

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti,
Nr. 278 din 23.08.2018

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 investiţii
„Reabilitare acoperiș corp B 
Școala Gimnazială Ion Minulescu”

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.37430/13.08.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

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
„Reabilitare acoperiș corp B Școala Gimnazială Ion
Minulescu” din municipiul Piteşti, cu o valoare totală
estimată, conform Devizului general privind
cheltuielile necesare realizării investitiei de
300.971,86 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, 
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti,
Nr. 279 din 23.08.2018

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 investiţii
„Reabilitare rețea termică Liceul de
Arte Dinu Lipatti”

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.37589/13.03.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

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
„Reabilitare rețea termică Liceul de Arte Dinu Lipatti”
din municipiul Piteşti, cu o valoare totală estimată
conform Devizului general privind cheltuielile
necesare realizării investitiei de 328.403,79 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,
Sorin Apostoliceanu 

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Piteşti,
Nr. 280 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Documentației de
avizare pentru lucrări de intervenții
aferentă obiectivului de investiții
„Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară
pe drum lateral din str. Nicolae Labiș
FN” din municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.37825/20.08.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești
nr.6619/13.08.2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.37520/13.08.2018;

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 intervenții aferentă obiectivului de
investiții „Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe drum
lateral din str. Nicolae Labiș FN”, din municipiul
Piteşti, cu o valoare totală estimată conform Devizului
general privind cheltuielile necesare realizării
investiției de 188.312,44 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
intervenții prevăzută la art. 1 se arhivează la
Administrația Domeniului Public Pitești.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 281 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Documentației de
avizare pentru lucrări de intervenții
aferentă obiectivului de investiții
„Stabilizare carosabil strada 
Victor Bilciurescu nr. 10” 
din municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.37904/20.08.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018, nr.
38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018, nr.
38311/2018;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești
nr.6615/13.08.2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.37524/13.08.2018;

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 intervenții aferentă obiectivului de
investiții „Stabilizare carosabil strada Victor
Bilciurescu nr.10”, din municipiul Piteşti, cu o valoare
totală estimată conform Devizului general privind
cheltuielile necesare realizării investiției de
154.352,45 lei, inclusiv T.V.A.
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(2) Finanţarea obiectivului se va face din sume
alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentaţia de avizare pentru lucrări de
intervenții prevăzută la art. 1 se arhivează la
Administrația Domeniului Public Pitești.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 282 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Documentației de
avizare pentru lucrări de intervenții
aferentă obiectivului de investiții
„Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară
pe Aleea Locotenent Nicolae Tătic”
din municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.37936/20.08.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești
nr.6617/13.08.2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.37516/13.08.2016;

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 intervenții aferentă obiectivului de
investiții „Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe Aleea
Locotenent Nicolae Tătic” din municipiul Piteşti, cu o
valoare totală estimată conform Devizului general
privind cheltuielile necesare realizării investiției de
484.491,79 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
intervenții prevăzută la art. 1 se arhivează la
Administrația Domeniului Public Pitești.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 283 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Documentației de
avizare pentru lucrări de intervenții
aferentă obiectivului de investiții
„Reabilitare strada Banu Mărăcine”
din municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.37995/20.08.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești
nr.6614/13.08.2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.37512/13.08.2018;

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 intervenții aferentă obiectivului de
investiții „Reabilitare strada Banu Mărăcine” din
municipiul Piteşti, cu o valoare totală estimată
conform Devizului general privind cheltuielile
necesare realizării investiției de 322.080,08 lei,
inclusiv T.V.A.

(2) Finanţarea obiectivului se va face din sume
alocate de la bugetul local, iar investiția va fi
multianuală.

Art.2. Documentaţia de avizare pentru lucrări de
intervenții prevăzută la art. 1 se arhivează la
Administrația Domeniului Public Pitești.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 284 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Documentației de
avizare pentru lucrări de intervenții
aferentă obiectivului de investiții
„Reabilitare strada Vasile Lupu” 
din municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.38017/20.08.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,

nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești
nr. 6621/13.08.2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.37514/13.08.2018;

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 intervenții aferentă obiectivului de
investiții „Reabilitare strada Vasile Lupu” din
municipiul Piteşti, cu o valoare totală estimată
conform Devizului general privind cheltuielile
necesare realizării investiției de 649.382 lei, inclusiv
T.V.A.

(2) Finanţarea obiectivului se va face din sume
alocate de la bugetul local, iar investiția va fi
multianuală.

Art.2. Documentaţia de avizare pentru lucrări de
intervenții prevăzută la art. 1 se arhivează la
Administrația Domeniului Public Pitești.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 285 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Documentației de
avizare pentru lucrări de intervenții
aferentă obiectivului de investiții
„Reabilitare strada Cuza Vodă” 
din municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.37968/20.08.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești
nr.6622/13.08.2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.37528/13.08.2016;

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 intervenții aferentă obiectivului de investiții
„Reabilitare strada Cuza Vodă” din municipiul Piteşti,
cu o valoare totală estimată conform Devizului
general privind cheltuielile necesare realizării
investiției de 490.475,14 lei, inclusiv T.V.A.
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(2) Finanţarea obiectivului se va face din sume
alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentaţia de avizare pentru lucrări de
intervenții prevăzută la art.1 se arhivează la
Administrația Domeniului Public Pitești.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 286 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Documentației de
avizare pentru lucrări de intervenții
aferentă obiectivului de investiții
„Reabilitare strada Dumbravei” din
municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.37975/20.08.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018, nr.
38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018, nr.
38311/2018;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești
nr.6618/13.08.2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.37525/13.08.2018;

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 intervenții aferentă obiectivului de
investiții „Reabilitare strada Dumbravei” din
municipiul Piteşti, cu o valoare totală estimată
conform Devizului general privind cheltuielile
necesare realizării investitiei de 898.251,61 lei,
inclusiv T.V.A.

(2) Finanţarea obiectivului se va face din sume
alocate de la bugetul local, iar investiția va fi
multianuală.

Art.2. Documentaţia de avizare pentru lucrări de
intervenții prevăzută la art. 1 se arhivează la
Administrația Domeniului Public Pitești.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 287 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Documentației de
avizare pentru lucrări de intervenții
aferentă obiectivului de investiții
„Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară
pe drum lateral din str. Grigorești”
din municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.37863/20.08.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești
nr.6620/13.08.2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.37526/13.08.2016;

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 intervenții aferentă obiectivului de
investiții „Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe drum
lateral din str. Grigorești”, din municipiul Piteşti, cu o
valoare totală estimată conform Devizului general
privind cheltuielile necesare realizării investitiei de
147.021,01 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
intervenții prevăzută la art. 1 se arhivează la
Administrația Domeniului Public Pitești.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 288 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Documentației de
avizare pentru lucrări de intervenții
aferentă obiectivului de investiții
„Reabilitare strada Trivale” 
din municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.37832/20.08.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești
nr.6616/13.08.2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.37522/13.08.2018;

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 intervenții aferentă obiectivului de investiții
„Reabilitare strada Trivale”, din municipiul Piteşti, cu
o valoare totală estimată conform Devizului general
privind cheltuielile necesare realizării investiției de
4.094.919,18 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanţarea obiectivului se va face din sume
alocate de la bugetul local, iar investiția va fi
multianuală.

Art.2. Documentaţia de avizare pentru lucrări de
intervenții prevăzută la art. 1 se arhivează la
Administrația Domeniului Public Pitești.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 289 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ 
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea H.C.L. 
nr. 56/15.02.2018 referitoare 
la aprobarea organigramei 
şi a statului de funcții ale Direcției
Pentru Evidența Persoanelor 
a Municipiului Pitești

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Luând în discuţie:
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
- Raportul nr. 37867/20.08.2018 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.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

- Adresa nr. 29939/17.08.2018 a Direcției pentru
Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești,
înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.
37827/20.08.2018;

Potrivit prevederilor art. 63-65 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. I. Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 56/15.02.2018
referitoare la aprobarea organigramei și statului de
funcții ale Direcției pentru Evidența Persoanelor a
Municipiului Pitești, se modifică și se completează în
sensul că o funcție publică de execuție de referent,
clasa III, grad profesional asistent din cadrul
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Compartimentului Economic-Administrativ, Achiziții
Publice și Logistică se transformă în consilier, clasa I,
grad profesional asistent.

Art.II. Direcția pentru Evidența Persoanelor a
Municipiului Piteşti va aduce la îndeplinire
dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată
acesteia şi Biroului Management Resurse Umane din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Piteşti, de către Secretarul Municipiului
Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru 
Pitești
Nr. 290 din 23.08.2018 

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.38079/21.08.2018 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.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

- Adresa nr. 12761/20.08.2018 a Serviciului Public
de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești,
înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.
38077/21.08.2018;

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) Serviciul Administrare Stadion “Nicolae Dobrin”
și Parcuri, se reorganizează în două structuri
distincte, în subordinea Secției Întreținere
Patrimoniu, astfel:

1.Compartimentul Administrare Stadion “Nicolae
Dobrin” format din 5 posturi permanente, dintre care

1 post de conducere și 4 posturi de execuție, cu
următoarea structură:

a). 1 post de șef formație muncitori gradul II (M);
b). 2 posturi de muncitor calificat treapta I (G;M);
c). 2 posturi de muncitor calificat treapta III (G;M). 
2. Atelierul Întreținere Parcuri format din 10

posturi (3 posturi permanente și 7 posturi temporare),
dintre care 1 post de conducere și 9 posturi de
execuție, cu următoarea structură:

a). 1 post de șef atelier gradul II (S) înființat prin
transformarea postului de șef serviciu gradul II (S)
din cadrul Serviciului Administrare Stadion “Nicolae
Dobrin” și Parcuri;

b). 1 post permanent de șofer treapta I (G;M);
c). 1 post permanent de muncitor calificat treapta I

(G;M);
d). 4 posturi temporare de muncitor calificat

treapta I (G;M);
e). 3 posturi temporare de muncitor necalificat

treapta I (M;G).
B) Un post permanent (ocupat) de muncitor

calificat treapta II din cadrul Secției Administrare
Stadion Nicolae Dobrin și Parcuri se mută la
Compartimentul Administrare Toalete Publice și Parc
Lunca Argeșului, aflat în subordinea Serviciului
Exploatare Parcări.

C) Un post permanent de inspector de specialitate
gradul I (S) (ocupat) din cadrul Serviciului Exploatare
Parcări se mută la Compartimentul Resurse Umane. 

D) Un post permanent de inspector de specialitate
gradul I (S) (ocupat) din cadrul Serviciului Exploatare
Parcări se mută la Biroul Urmărire, Executare
Contracte și Reclamă-Publicitate. 

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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr.291 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Documentației de
avizare pentru lucrări de intervenții
aferentă obiectivului de investiții
„Modernizare strada Ștefan Chicoș”
din municipiul Piteşti

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Piteşti;
-Raportul nr.38163/21.08.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

-Adresa Administrației Domeniului Public Pitești
nr.6711/20.08.2018 înregistrată la Primăria
Municipiului Pitești sub nr.37981/20.08.2018;

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 intervenții aferentă obiectivului de investiții

„Modernizare strada Ștefan Chicoș” din municipiul
Piteşti, cu o valoare totală estimată conform Devizului
general privind cheltuielile necesare realizării
investiției de 1.027.000,46 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
intervenții prevăzută la art. 1 se arhivează la
Administrația Domeniului Public Pitești.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 292 din 23.08.2018

JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind modificarea și completarea
H.C.L. nr. 114 din 29.03.2018 privind
aprobarea lucrărilor de reparații 
la unitătile de învațământ 
din municipiul Pitești, propuse 
a fi executate în anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în
şedinţă ordinară;

Având în vedere: 
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului

Pitești;
-Raportul nr. 38217/21.08.2018 al Direcţiei

Tehnice;
-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului

local cuprinse în rapoartele nr.38305/2018,
nr.38306/2018, nr.38309/2018, nr.38310/2018,
nr.38311/2018;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul
2018 nr.2/2018, 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.I. Anexa nr.1 la H.C.L. nr.114 din 29.03.2018
privind aprobarea lucrărilor de reparații la unitătile
de învațământ din municipiul Pitești, propuse a fi
executate în anul 2018, se actualizează și se
înlocuieste cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.II. Anexa nr.2 la H.C.L. nr.114 din 29.03.2018
privind aprobarea lucrărilor de reparații la unitătile
de învațământ din municipiul Pitești, propuse a fi
executate în anul 2018, se actualizează și se
înlocuieste cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.III. (1) Anexa nr.3 la H.C.L. nr.114 din
29.03.2018, privind aprobarea lucrărilor de reparații
la unitățile de învățământ din municipiul Pitești,
propuse a fi executate în anul 2018, se actualizează și
se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

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

Art.IV. 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,
Sorin Apostoliceanu

Contrasemnează:
SECRETAR,

Andrei-Cătălin Călugăru
Pitești
Nr. 293 din 23.08.2018

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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Festivalul Internaţional de Folclor "Carpaţi"

Ziua Limbii Române

Ediţia a 35-a,
Pitești 2018

Festivalul s-a desfășurat în
Pitești, Mioveni, Topoloveni,
Curtea de Argeş, Câmpulung
Muscel și a reunit ansambluri
folclorice din: Bosnia şi
Herţegovina, Bulgaria, China,
Georgia, Grecia, Moldova,
Serbia, Spania, Turcia şi
România.

Primăria Municipiului Pitești, prin
Centrul Cultural Pitești și Filarmonica
Pitești a organizat vineri, 31 august, un
spectacol literar-muzical, dedicat Zilei
Limbii Române. Evenimentul,
desfășurat la Centrul Multifuncțional
Pitești a cuprins un recital oferit de
Cvartetul Filarmonicii Pitești, un
recital de poezie în interpretarea
actorului Constantin Cotimanis,
recitaluri de muzică folk, susținute de
cantautorul Tiberiu Hărăguș și Grupul
Folk P620, din cadrul Centrului
Cultural Pitești și de cantautorul Victor
Socaciu.  A prezentat actrița Iulia
Dumitru, de la Teatrul Alexandru
Davila. Manifestarea, aflată la prima
ediție, a fost bine primită de publicul
iubitor al valorilor naționale.


