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Rezumat 

Această cercetare a fost realizată în cadrul proiectului “Performanță în serviciile de 

administrație publică locală ale Municipiului Pitești”, Cod SIPOCA 91/ Cod SMIS 120652, 

proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa 

prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv 

specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală 

ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. 

Scopul principal este crearea unei imagini cât se poate de clară asupra percepției 

cetățenilor rezidenți din Municipiul Pitești și a angajaților Primăriei Municipiului Pitești 

asupra activității Primăriei și a instituțiilor subordonate. În acest sens au fost realizate peste 

300 de interviuri (peste 250 cu cetățenii și peste 50 cu aleși locali/personal de 

conducere/funcționari/personal contractual din cadrul Primăriei Municipiului Pitești), 

aceste materiale fiind și baza pentru procesare în vederea realizării studiului. 

Prima parte a studiului include un capitol teoretic cu elemente de reglementare și 

de cadru normativ în ceea ce privește activitatea Primăriei Municipiului Pitești și serviciile 

publice ce sunt sau ar trebui să fie prestate cetățenilor. În acest capitol au fost incluse și 

unele aspecte despre tendințele din administrația publică locală – în special despre 

instrumentele de e-guvernare, referințe la documente strategice și bune practici în 

administrația publică locală de nivel I. O atenție deosebită a fost acordată specificului 

organizațional și structural al instituției. 

A doua parte a studiului este alcătuită din datele obținute în urma interviurilor și 

interpretarea acestora. În cazul interviurilor realizate cu cetățenii acetstea au avut 

acoperire locală, fiind realizate pe un eșantion reprezentativ (vârstă, sex și nivel de 

educație) și reprezentativitate teritorială în raza Municipiului Pitești, de 255 cetățeni, în 

calitatea lor de beneficiari ai serviciilor publice și actului de administrare. În cazul 

interviurilor efectuate de operatori în cadrul instituției, interviurile au avut acoperire 

instituțională, fiind realizate pe un eșantion reprezentativ (vârstă, sex și nivel de educație) 

și reprezentativitate ierarhică, de 55 aleși locali/personal de conducere/ funcționari 

publici/personal contractual, în calitatea lor prestatori ai serviciilor publice și gestionari ai 

actului de administrare. 

A treia parte este alcătuită din analiza SWOT, iar partea a patra cuprinde 

recomandări pentru Primăria Municipiului Pitești în vederea îmbunătățirii percepției 

cetățenilor asupra calității și performanței serviciilor Primăriei Municipiului Pitești. 

Prioritară este adoptarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015. Gradul 

relativ crescut de mulțumire al cetățenilor în ceea ce privește activitatea Primăriei 

Municipiului Pitești în general și în special eficiența serviciilor prestate, resursa umană 

receptivă și implementarea de noi instrumente de comunicare, îmbunătățirea imaginii 

Primăriei Municipiului Pitești, nu ar trebui să constituie o dificultate extremă. Se recomandă 

prioritizarea și structurarea unui plan de acțiune în aceasta direcție și adaptarea lui în 

funcție de evoluția lucrurilor în „teren”. 
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Partea a cincea cuprinde ghidul de interviu ce a sta la baza realizării interviurilor 

atât cu cetățenii, cât și cu aleșii locali/personalul de conducere/ funcționarii 

publici/personalul contractual. 
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Listă acronime 

AJOFM – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

ANES - Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați  

ANL - Agenția Națională pentru Locuințe  

ANOFM - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  

ANPD - Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități  

ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

APL – Administrație Publică Locală  

A.N.R.S.C.-  Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilități 

Publice  

CL – Consiliul Local 

CNMI - Comisia Națională pentru Monumente Istorice  

D.E.P.A.B.D. - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date  

DJC - Direcția Județeană pentru Cultură  

DJST - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret  

DGASPC - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  

DSPJ - Direcția de Sănătate Publică Județeană  

GNM - Garda Națională de Mediu  

IGSU - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență  

INP - Institutul Național al Patrimoniului  

NS/NR – Nu știu / Nu răspund 

SCAP  -  Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 

SPAS - Serviciul Public de Asistență Socială 

SPCLEP – Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor  
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Capitolul I. Analiza teoretică și normativă 

Unele autorități publice locale ating un standard ridicat în furnizarea serviciilor către 

cetățeni, altele întâmpină însă provocări. Unul dintre motivele acestei diferențe poate fi 

faptul că administrațiile locale de succes au înțeles valoarea bunelor practici în 

administrație ca o modalitate de a-și dovedi eficiența în furnizarea serviciilor și de a-și 

deservi „clienții” în mod corespunzător.  

Schimbul de idei și bune practici la nivel național, european și internațional este 

definitoriu în funcționarea eficientă a instituției. Succesele și eșecurile altora reprezintă un 

punct de reper mai ales în procese birocratice, care au ca și caracteristici durata mare a 

procedurilor și ierarhia decizională rigida. Aceasta nu trebuie înțeleasă ca o dovadă a 

existenței unei "reguli de aur", adică o soluție generală care poate fi aplicată imediat în altă 

parte. Într-adevăr, ceea ce produce rezultate excelente într-o localitate poate etse posibil 

să nu conducă la rezultate la fel de pozitive. Cu toate acestea, este fundamental să învățăm 

din experiența altora și să împărtășim informații pentru a găsi soluții diferite și mai creative. 

Alți factori care influențează succesul sau insuccesul APL-urilor în furnizarea 

serviciilor de calitate, sunt calitatea pregătirii personalului și nivelul de remunerare a 

acestuia. Pregătirea personalului implicat în administrația publică locală este un proces 

continuu, care trebuie să fie orientat pe acoperirea întregului număr al angajaților, dar și 

spre calitatea actului educațional. Un departament sau o persoană nepregătită solid din 

punct de vedere profesional poate genera încetiniri în procese și respectiv frustrarea altor 

angajați și a beneficiarilor finali ai serviciilor. Calitatea și orientarea către nevoi ale actului 

educativ este primordială într-o lume în care principalul termen este „viteza” – de la viteza 

de plată la viteza de reacție în situații de criza. Remunerarea corectă și stimularea 

inițiativelor angajaților prin bonusuri și alte beneficii poate genera o competiție sănătoasă 

în cadrul administrației publice locale și poate duce la evoluții pozitive în cazul în care sunt 

administrate corect. 

Un alt factor cheie care face diferența în calitatea și rapiditatea actului administrativ 

este managementul – atât managementul politic (aleșii locali) cât și managementul 

administrativ (personal cu funcții de conducere). Primii sunt aleși pe o durată determinată 

(respectiv 4 ani), perioadă de durata scurtă spre medie, dar care permite formarea unor 

aptitudini operaționale în măsură să asigure un nivel crescut al calității – durata de adaptare 

a unui „profesionist” pe funcție este în medie de 6-12 luni. În cazul funcționarilor care au 

atribuții de conducere, aceștia trebuie obligatoriu încadrați în ciclurile de formare 

profesională ale instituției, la fel ca funcționarii cu atribuții de control sau operaționale. 

În acest context, în secolul 21 nu se poate vorbi de administrație locală sau națională 

fără „e-guvernare” și instrumentele conexe. Un motiv esențial pentru importanța e-

guvernării este influența extraordinară a internetului ca sistem global de comunicare și 

transfer de date. Răspândirea rapidă la nivel de conectare a statului, economiei, societății 

și cetățenilor, de asemenea, până și dincolo de granițele naționale, au dat procesului de e-

Guvernare o importanță fără precedent. Din acest punct de vedere, internetul pare a fi un 

ideal instrument  de interacționare și colaborare a tuturor părților interesate și implicate în 
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administrația publică. Tehnologiile de comunicare obligă sectorul public să revizuiască 

strategiile și politicile, precum și schimbarea modului de gestionare a operațiunilor pentru 

a răspunde cerințelor crescute ale cetățenilor într-o măsură mai promptă și competitivă. 

Principii de funcționare a administrației publice locale conform Strategiei 

pentru consolidarea Administrației Publice 2014-2020: 

Principii în raport cu cetățenii:  

- Principiul transparenței – autoritățile și instituțiile publice au obligația să își 

desfășoare activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul 

liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar 

limitarea accesului la informație să constituie excepția, în condițiile legii;  

- Principiul participării - organizațiile non-guvernamentale, sectorul privat, 

autorităţile locale și instituțiile internaţionale contribuie la procesul de stabilire 

a priorităţilor strategiei; 

- Principiul echităţii - implică asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la serviciile 

publice și de utilitate publică; 

- Principiul egalității de șanse - se asigură participarea echilibrată a femeilor și 

bărbaților pe piața muncii, a tinerilor, precum și egalitatea de șanse și de 

tratament între angajați, femei și bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice 

fel, inclusiv prin introducerea de dispoziții pentru interzicerea discriminărilor 

bazate pe criterii de sex, apartenență la grupuri minoritare, rasă, religie, 

dizabilități.  

- Principiul dezvoltării durabile – urmărește satisfacerea nevoilor prezente, fără a 

compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. 

Principii în raport cu propria activitate:  

- Principiul bunei guvernări - conform acestui principiu, Guvernul trebuie să 

stabilească acțiuni clare și eficiente pe baza unor obiective de calitate şi să aibă 

capacitatea de a răspunde rapid unor necesităţi sociale;  

- Principiul responsabilităţii - stabilirea priorităţilor reformei administrației 

publice este un proces orientat spre obţinerea de rezultate. Răspunderea există 

la toate nivelurile administrației publice;  

- Principiul eficienţei și eficacităţii - se va urmări atingerea obiectivelor printr-o 

utilizare optimală a resurselor disponibile și obţinerea unor rezultate care să fie 

conforme cu obiectivele fixate;  

- Principiul stabilității și predictibilității - măsurile de reformă urmăresc să creeze, 

în timp, un cadru stabil și predictibil, atât pentru instituțiile din administrația 

publică, cât și pentru cetățeni și mediul de afaceri;  

- Principiul proporționalității - orice măsură luată trebuie să fie adecvată, necesară 

și corespunzătoare scopului urmărit;  
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- Principiul subsidiarităţii - constă în exercitarea competenţelor de către 

autoritatea administrației publice situată la nivelul administrativ cel mai 

apropiat de cetăţean şi care dispune de capacitate administrativă necesară. 

Serviciile publice pot fi clasificate după diferite criterii: 

- nivelul de autoritate; 

- forma de organizare; 

- obiectul de activitate; 

- natura activităţii, competenţe și modul de gestionare. 

Un serviciu public trebuie să respecte o serie de principii şi trăsături: 

- Funcționarea în mod regulat și continuu (continuitatea activităţii efectuate 

pentru satisfacerea unor nevoi cu caracter permanent); 

- Accesul egal la serviciul public (cu condiţia respectării unor anumite criterii şi 

condiţii); 

- Adaptabilitate la situațiile concrete (schimbări în vederea satisfacerii nevoilor). 

Administrația Publică Locală a Municipiului Pitești 

Consiliul Local al Municipiului Pitești 

Consiliul Local al Municipiului Pitești este autoritatea deliberativă a administrației 

publice prin intermediul căreia se realizează autonomia locală, organizarea şi funcționarea 

acestuia fiind reglementată de dispoziţiile Legii nr. 215/2001, republicată, privind 

administrația publică locală. Este format din 23 de consilieri, organizați în cinci comisii de 

specialitate. 

Atribuțiile consiliului local şi ale comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, art. 36 și art. 54. 

Articolul 36 din Legea nr 215/2001, republicată, are următorul conţinut: 

(1) Consiliul local are iniţiativă și hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de 

interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale 

administrației publice locale sau centrale. 

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: 

a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al 

primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local și ale societăţilor 

comerciale și regiilor autonome de interes local; 

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului 

sau municipiului; 

c) ) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, oraşului 

sau municipiului; 

d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; 
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e) atribuții privind cooperarea interinstituţională pe plan intern și extern. 

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 

a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum și regulamentul de 

organizare și funcţionare a consiliului local; 

b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea și 

statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale 

regiilor autonome de interes local; 

c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile și 

obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau 

regii autonome, în condiţiile legii. 

(4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de 

utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea 

împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de 

titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii; 

c) stabileşte și aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru 

lucrările de investiții de interes local, în condiţiile legii; 

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale; 

f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării 

cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în 

domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate 

cetăţenilor. 

(5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor 

proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum și a 

serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a 

comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii; 

c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului 

și urbanism ale localităţilor; 

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe și de 

obiective de interes public local. 

(6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 

a) asigură, potrivit competenţelor sale și în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

1. Educaţia; 
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2. Serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a 

persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în 

nevoie socială; 

3. Sănătatea; 

4. Cultura; 

5. Tineretul; 

6. Sportul; 

7. Ordinea publică; 

8. Situaţiile de urgenţă; 

9. Protecţia şi refacerea mediului; 

10. Dezvoltarea urbană; 

11. Evidenţa persoanelor; 

12. Podurile şi drumurile publice; 

13. Serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, 

canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public 

local, după caz; 

14. Serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor; 

15. Activităţile de administrație social-comunitară; 

16. Locuinţele sociale și celelalte unităţi locative aflate în proprietatea 

unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa; 

17. Punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale 

de pe raza unităţii administrativ-teritoriale; 

18. Alte servicii publice stabilite prin lege. 

b) Hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului 

sanitar și didactic; 

c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar și de la şefii 

organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local; 

e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor 

sociale și a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa; 

f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar și de la şefii 

organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local. 

(7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acțiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; 

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu 

unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări; 

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi 

administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum și aderarea la 

asociaţii naţionale și internaţionale ale autorităţilor administrației publice locale, 

în vederea promovării unor interese comune. 
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(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite 

titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament 

propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. 

(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuții stabilite prin lege. 

Articolul 54 din Legea nr 215/2001, republicată, are următorul conţinut: 

(1) După constituire consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele 

domenii de activitate. 

(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 

(3) Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte și un secretar. 

(4) Comisiile de specialitate analizează și avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor 

de activitate. 

(5) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor 

lor. 

(6) Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, respectându-se configuraţia 

politică rezultată în urma alegerilor locale. 

(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului, după caz, 

comisii speciale de analiză și verificare, pe perioadă determinată. Componenţa comisiei 

speciale de analiză și verificare, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor 

acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele 

stabilite prin hotărâre. 

Regimul juridic aplicabil serviciilor publice furnizate de Administrația Publică Locală 

a Municipiului Pitești este specific și dominat de regulile dreptului public (regim de drept 

administrativ sau regim juridic special). 

Astfel, art. 8 alin. (1) și (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare prevede: 

- Competența exclusivă a autorităților administrației publice locale în tot ceea ce 

privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de 

utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, 

modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau 

privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități 

publice; 

- Competențe partajate ale autorităților administrației publice locale cu 

autoritățile administrației publice centrale și cu autoritățile de reglementare 

competente în ceea ce privește reglementarea, monitorizarea și controlul 

serviciilor comunitare de utilități publice. 

Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Piteşti sunt 

următoarele:  
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1.1. Serviciul public de salubrizare a localităților 

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile deliberative ale 

unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, 

organizarea, gestionarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților. 

În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea 

localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor 

de funcționare, reabilitare și dezvoltare a serviciului de salubrizare și a cheltuielilor de 

investiții pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea 

prevederilor legale privind finanțele publice locale legate de inițierea, fundamentarea, 

promovarea și aprobarea investițiilor publice, precum și a următoarelor principii:  

- asigurarea autonomiei financiare a operatorului;  

- asigurarea rentabilității și eficienței economice;  

- asigurării egalității de tratament a serviciilor de utilități publice în raport cu alte 

servicii publice de interes general;  

- recuperarea integrală de către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, 

subvenții de la bugetul local, a costurilor de operare și a investițiilor pentru 

înființarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de salubrizare;  

- menținerea echilibrului contractual. 

Potrivit prevederilor art. 26 din Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea localităților, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, utilizatorii serviciului achită 

contravaloarea acestuia prin:  

- Tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază pe baza unui contract de prestare 

a serviciului de salubrizare;  

- Taxe, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități; 

- Taxe, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract. 

Astfel cum se menționează în art. 4 din Legea nr. 101/2006 privind salubrizarea 

localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operatorii licențiați 

pentru desfășurarea activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor au 

obligația să colecteze deșeurile abandonate, iar în cazul în care producătorul sau 

deținătorul de deșeuri este necunoscut, autoritatea administrației publice locale suportă 

cheltuielile legate de curățarea și refacerea mediului, transport, valorificare, 

recuperare/reciclare sau eliminare. Autoritatea administrației publice locale are dreptul să 

recupereze cheltuielile efectuate de la producătorul/deținătorul de deșeuri, după 

identificarea acestuia. În cazul prestațiilor efectuate la utilizatorii fără contract, 

autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe și să deconteze lunar 

operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestațiilor, în conformitate cu 

prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului. 
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1.2. Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare 

 Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, 

republicată, prevede în art. 10 că autoritățile deliberative ale unităților administrativ-

teritoriale au competență exclusivă, ce poate fi exercitată și prin intermediul asociațiilor 

de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul de alimentare cu apă și canalizare, 

în tot ceea ce privește următoarele aspecte: 

- aprobarea strategiilor locale de înființare, organizare, gestiune și funcționare a 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 

- aprobarea programelor de investiții privind înființarea, dezvoltarea, 

modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului; 

- adoptarea modalității de gestiune și aprobarea documentațiilor de organizare și 

derulare a procedurilor de delegare a gestiunii; 

- aprobarea regulamentelor și a caietelor de sarcini ale serviciului; 

- aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului. 

Potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare 

cu apă și de canalizare, republicată, finanțarea cheltuielilor de operare necesare 

funcţionării şi exploatării serviciului se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza 

facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate. Operatorul 

aplică prețul/tariful unic și strategia de tarifare în situația în care proiectele de investiții 

în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare beneficiază de finanțare publică din 

bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile. Strategia de tarifare se elaborează pe o 

perioadă de minimum cinci ani de către unitatea administrativ-teritorială și se aprobă prin 

hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale, sau, după caz, de 

către asociația de dezvoltare intercomunitară și se aprobă prin hotărâre a fiecărei unități 

administrativ-teritoriale membre a asociației. Prețul/tariful unic se aprobă prin hotărâre a 

autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale, sau, după caz, prin hotărâre a 

adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară, cu respectarea mandatului 

acordat. 

1.3. Alimentarea cu energie termică 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 325/2006 a serviciului 

public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, 

înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de 

alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice 

locale. 

Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, menționează în art. 24, lit. a) exercitarea de competențe partajate de către 

autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor cu autoritățile 

administrației publice centrale privind alimentarea cu energie termică produsă în sistem 

centralizat. Având în vedere modul de furnizare a serviciului în prezent, faptul că plata 
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compensației pentru obligațiile de serviciu public se realizează de la bugetele locale, 

potențial și a ajutorului în completare pentru încălzirea locuinței, este necesară 

reanalizarea prevederilor menționate anterior privind exercitarea de competențe partajate 

cu autoritățile administrației publice centrale, fiind necesare precizări suplimentare, de 

specificare a competențelor partajate, în Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare 

cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, prețurile locale se stabilesc, 

se ajustează sau se modifică pe baza metodologiilor aprobate de autoritatea de 

reglementare competentă. Totodată, conform alin. (7) al aceluiași articol, în cazurile în 

care, în vederea delegării serviciului, prin contractele de delegare a gestiunii se negociază 

formule sau reguli de stabilire/ajustare a prețului energiei termice, acestea se avizează în 

prealabil de autoritatea de reglementare competentă și se aprobă de autoritatea 

administrației publice locale. 

1.4. Serviciul de iluminat public  

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat 

public, cu modificările și completările ulterioare, înfiinţarea, organizarea, coordonarea, 

monitorizarea și controlul funcționarii serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale, precum și înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea 

și exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor 

administrației publice locale. De asemenea, art. 21, lit. h) din Legea-cadru a descentralizării 

nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare menționează că autoritățile 

administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor exercită competențe 

exclusive privind iluminatul public. 

Serviciul de iluminat public este definit ca fiind totalitatea acțiunilor și activităților 

de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților 

administrației publice locale, în scopul asigurării iluminatului public. 

1.5. Serviciul de transport public local de călătorilor 

Conform prevederilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, cu modificările și completările ulterioare, serviciul de transport public local de 

persoane se organizează de către autoritățile administrației publice locale pe raza 

administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea anumitor principii, printre care pot fi 

menționate asigurarea unui transport public local suportabil în ceea ce privește tariful de 

transport, susținerea dezvoltării economice a localităților prin realizarea unei infrastructuri 

de transport moderne, garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor 

serviciului de transport public local, precum și satisfacerea cu prioritate a nevoilor de 

deplasare pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale prin servicii de calitate. 

În conformitate cu dispozițiile art. 41 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, cu modificările și completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor curente și 
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de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate se asigură din veniturile operatorilor de transport sau ale transportatorilor 

autorizați. Acestea se formează din încasarea de la utilizatorii serviciului a taxelor de 

călătorie, şi/sau din subvenţii de la bugetul de stat și de la bugetele locale, calculate ca 

diferenţă de tarif, în condiţiile legii. Normele aplicabile sunt cele stabilite prin Ordinul 

A.N.R.S.C. nr. 243 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de 

persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi. Sursele de finanțare a cheltuielilor de capital 

pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale unităţilor administrativ-teritoriale, 

aferente sistemelor de transport public local de persoane, se asigură potrivit Legii serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

1.6. Serviciul public de transport rutier local  

Serviciul public de transport rutier local este organizat și furnizat de către consiliile 

locale și județene. Astfel, potrivit art. 3 din Legea 92/2007 privind serviciile de transport 

public local, cu modificările și completările ulterioare. Serviciile de transport public local 

de persoane cuprind: 

- transport prin curse regulate;  

- transport prin curse regulate speciale;  

- transport cu autoturisme în regim de taxi;  

- transport cu autoturisme în regim de închiriere. 

Conform art. 17 din Legea nr. 92/2007 serviciilor de transport public local, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Pitești are următoarele atribuții:  

- evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi de mărfuri şi determinarea pe 

baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport public local, precum și 

anticiparea evoluţiei acestora;  

- stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind 

transportul public de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu 

atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi;  

- actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport în funcție de 

necesităţile de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public 

interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, 

precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport 

public local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim 

de taxi, după caz; 

- întocmirea și urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, 

extindere și modernizare a sistemelor de transport public local, în condiţiile legii;  
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- aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea 

şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem de transport public local, aflat în 

proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori în 

administrarea autorităţilor administrației publice locale, precum și a asociaţiilor 

de dezvoltare comunitară;  

- proiectarea și executarea lucrărilor de investiții în infrastructura tehnico-

edilitară aferentă sistemelor de transport public local într-o concepţie unitară, 

corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a 

localităţilor/judeţelor, cu planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, 

de protecţie a mediului, cu modalităţile de realizare a serviciilor respective și în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

- asocierea intercomunitară în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiții 

de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului 

de transport public local, precum și administrarea acestuia;  

- concesionarea, precum și încheierea contractelor de atribuire a gestiunii 

serviciului de transport public local de persoane şi a infrastructurii tehnico-

edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a localităţilor 

- acordarea de facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier și 

transportatorilor autorizați care efectuează transport public local de persoane, 

pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea și 

încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare; 

- autorizarea transportatorilor, denumiţi transportatori autorizați, astfel cum au 

fost definiţi prin prezenta lege, pentru realizarea de către aceştia a serviciului 

de transport public local, respectiv: 

 1. transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, 

troleibuze, trenuri de metrou;  

2. transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi;  

3. transportul public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere;  

4. transportul public local de mărfuri în regim contractual;  

5. alte servicii de transport public local, cu excepţia transportului de mărfuri și 

persoane pe căile navigabile interioare care se realizează pe bază de licenţe de 

transport emise de Autoritatea Navală Română; 

- finanţarea sau, după caz, contractarea ori garantarea, în condiţiile legii, a 

împrumuturilor pentru realizarea programelor de investiții vizând dezvoltarea și 

eficientizarea serviciilor de transport, precum şi înfiinţarea, reabilitarea, 

dezvoltarea, modernizarea şi extinderea sistemului de transport public local 

aparţinând patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale;  
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-  elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor de 

transport public local, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale și 

patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, 

precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;  

- stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 

transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind 

modalitatea de gestionare a serviciului; 

- stabilirea subvenţiei acordate de la bugetul local sau judeţean, după caz, pentru 

acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport 

rutier sau transportatorul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului şi 

sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului;  

-  asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor 

de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, 

stabilite prin hotărâri ale consiliului local Pitești. 

- aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate sau a transportului public de persoane prin curse 

regulate speciale, după caz. 

1.7. Furnizarea serviciilor publice de ordine publică  

Serviciul public prestat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor în domeniile 

ordinii, liniștii publice și pazei bunurilor, circulației pe drumurile publice, disciplinei în 

construcții și afișajului stradal, protecției mediului, activităților comerciale și evidenței 

persoanelor  

În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, cu 

modificările și completările ulterioare, Poliția Locală, care furnizează serviciul public 

prestat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor în domeniile ordinii, liniștii publice și 

pazei bunurilor, circulației pe drumurile publice, disciplinei în construcții și afișajului 

stradal, protecției mediului, activităților comerciale și evidenței persoanelor, este 

organizată și funcționează, prin hotărâre a Consiliului Local, ca un compartiment funcțional 

în cadrul aparatului de specialitate al primarului, sau ca instituţie publică de interes local, 

cu personalitate juridică. Pentru asigurarea furnizării serviciului public sunt responsabile 

autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor , în 

concordanță cu prevederile art. 30 și art. 31 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Astfel cum rezultă din dispozițiile Legii nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale de la 

nivelul Municipiului Pitești exercită competențe exclusive în ceea ce privește asigurarea 

furnizării serviciului prestat de Poliția Locală. Unitățile sau subdiviziunile administrativ-

teritoriale pot coopera în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor asumate de Poliția Locală 

în baza hotărârilor adoptate de Consiliile Locale interesate și a acordurilor încheiate în acest 

sens, prin intermediul detașării polițiștilor locali. Structura Poliției Locale este formată prin 
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reorganizarea Poliției comunitare, în cazul în care în unitatea/subdiviziunea administrativ-

teritorială avea înființată acea structură și preluarea structurilor din aparatul de 

specialitate al primarului/primarului general cu responsabilități legate de controlul privind 

disciplina în construcții, protecția mediului și comerț. Regulamentul de organizare și 

funcționare a Poliției Locale se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local, în concordanță cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a poliţiei locale. Regulamentul-cadru ar putea fi completat cu un 

set de indicatori de performanță care să vină în sprijinul comisiei locale de ordine publică 

și care să permită o evaluare comparativă a serviciilor furnizate la nivelul unităților 

administrativ-teritoriale, precum și o fundamentare a politicilor viitoare în domeniu. 

Atribuțiile Poliției Locale în domeniile de activitate incluse în cadrul serviciului 

public prestat de aceasta include următoarele: 

A.  Ordine și liniște publică  

- menţine ordinea și liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine 

şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 

- menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a 

unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, 

în parcuri, pieţe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în 

proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul 

de ordine şi siguranţă publică;  

- participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit 

competenţelor, la activităţi de salvare și evacuare a persoanelor şi bunurilor 

periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare și înlăturare 

a urmărilor provocate de astfel de evenimente;  

- acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi 

ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi 

procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în 

vederea soluţionării problemelor acestora;  

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea 

legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei 

privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia 

animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân 

despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea 

şi transportul acestora la adăpost;  

- asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din 

instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori 

acțiuni specifice; 

- participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii 

publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor 

de pichetare, acțiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, 
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sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea 

activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;  

- asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administrației publice 

locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul 

local;  

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale 

privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale 

autorităţilor administrației publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în 

raza teritorială de competenţă;  

- execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire 

penală și instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea 

administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;  

- participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce 

compun sistemul integrat de ordine și siguranţă publică, pentru prevenirea și 

combaterea infracţionalităţii stradale;  

- cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare 

la mobilizare şi/sau de clarificare a situației militare a rezerviştilor din Ministerul 

Apărării Naţionale;  

- asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;  

- acordă, pe teritoriul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin 

imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menţinerii, asigurării şi 

restabilirii ordinii publice. 

B. Circulația pe drumurile publice 

- asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, 

având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de 

autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în 

domeniul circulaţiei pe drumurile publice;  

- verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli 

constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor 

rutiere și acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;  

- participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor 

fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie 

torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;  

- participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la 

asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, 

demonstraţii, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoţionale, 

manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, 

precum și de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public și implică aglomerări 

de persoane;  

- sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor 

de circulaţie în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza 

teritorială de competenţă;  
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- acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea 

măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;  

- asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și 

ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor 

și a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată 

unitate sanitară;  

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind 

oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de 

a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;  

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind 

masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a 

efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;  

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către 

pietoni, biciclişti, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;  

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 

referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri și zone de 

agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin 

semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;  

- aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;  

- cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru 

identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a 

staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 

C.  Disciplina în construcții și afișajul stradal. 

- efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără 

autorizație de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu 

caracter provizoriu; 

• efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă 

autorizația de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi 

pietonale; verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, 

afişajul electoral și orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele 

referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii 

economice;  

- participă la acțiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor 

efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităţilor 

administrației publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, 

prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acțiune a personalului care 

participă la aceste operaţiuni specifice;  

- constată, după caz, conform atribuțiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind 

disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează 

procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, 
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şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare 

a teritoriului și de urbanism sau  primarului unităţii administrativ-teritoriale în a 

cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de 

aceştia. 

D.  Protecția mediului 

- controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport 

şi depozitare a deșeurilor menajere şi industriale;  

- sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a 

normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 

- participă la acțiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;  

- identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităţilor 

administrației publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local și 

aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;  

- verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 

- verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a 

rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi 

deratizarea imobilelor; 

- verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau 

juridice, potrivit legii;  

- verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în 

conformitate cu graficele stabilite;  

- verifică și soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor 

administrației publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor 

legale de protecţie a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire 

a localităţilor;  

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 

realizării atribuțiilor stabilite în domeniu în sarcina autorităţilor administrației 

publice locale. 

E. Activități comerciale  

- acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului 

stradal și a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor și a locurilor stabilite de 

autorităţile administrației publice locale;  

- verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de 

operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari 

în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum și respectarea prevederilor 

legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;  

- verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizațiilor, a 

aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare 

metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau 

acte administrative ale autorităţilor administrației publice centrale şi locale;  
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- verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter 

religios;  

- verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și 

a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;  

- verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și 

funcționare al operatorilor economici;  

- identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii 

administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităţilor 

administrației publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică 

procedurile legale de ridicare a acestora; 

- verifică respectarea regulilor și normelor de comerţ și prestări de servicii stabilite 

prin acte normative în competenţa autorităţilor administrației publice locale;  

- cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie 

a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de 

activitate al acestora;  

- verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea 

preţurilor, a produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autorităţile 

competente în cazul în care identifică nereguli; 

- verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi 

de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu 

încălcarea normelor legale;  

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice 

realizării atribuțiilor stabilite în domeniu în sarcina autorităţilor administrației 

publice locale. 

F.  Evidența persoanelor 

- înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;  

- cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, 

a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea 

îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale 

privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv 

asupra obligaţiilor pe care le au persoanele desemnate de proprietarul imobilului sau 

de asociația de proprietari legate de cartea de imobil;  

- cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru 

punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu 

vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate. 

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor curente și de 

capital ale Poliţiei Locale care funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică 

se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local. În cazul în care Poliţia Locală 
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se organizează ca un compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, activitatea acesteia se finanţează integral din bugetul local. 

1.8. Serviciul public de protecție persoanelor fără adăpost  

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, 

prevede în art. 57 că serviciile sociale adresate persoanelor fără adăpost au drept scop 

asigurarea de găzduire e perioadă determinată a acestora, asociată cu acordarea unor 

servicii de consiliere și de reintegrare socială, în concordanță cu nevoile individuale 

identificate. Responsabilitatea înființării, organizării și gestionării serviciilor sociale pentru 

persoanele fără adăpost revine autorităților administrației publice locale. Persoanele fără 

adăpost se încadrează în categoria persoanelor aflate în nevoie pentru care, potrivit art. 3 

alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcționare a serviciului public de asistenţă socială, cu modificările și 

completările ulterioare, serviciile publice de asistență socială din subordinea Consiliului 

Local au rolul de a identifica și de a soluționa problemele sociale din domeniu. 

Principalele atribuții ale autorităților administrației publice locale includ, printre 

altele, evaluarea situației socio-economice a persoanei, identificarea nevoilor și a resurselor 

acesteia, evaluarea și monitorizarea măsurilor de asistență socială de care beneficiază 

persoana, precum și a respectării drepturilor acesteia, realizarea evidenței beneficiarilor 

de măsuri de asistență socială, înființarea și organizarea de servicii sociale, în funcție de 

nevoi și de numărul de potențiali beneficiari. 

1.9. Serviciile publice de asistență socială 

Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum și altor persoane, 

grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administrației publice locale au 

atribuții privind administrarea și acordarea beneficiilor de asistenţă socială și a serviciilor 

sociale. Pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, 

familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum și altor persoane, 

grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administrației publice locale au 

atribuții privind administrarea și acordarea beneficiilor de asistenţă socială și a serviciilor 

sociale. În domeniul administrării şi acordării beneficiilor de asistenţă socială, autorităţile 

administrației publice locale au următoarele atribuţii principale:  

- asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de 

asistenţă socială;  

- pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează 

colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agenţiile teritoriale;  

- verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, 

conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a 

consiliului local, și pregătesc documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului 

la măsurile de asistenţă socială;  
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- întocmesc dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de 

modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din 

bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;  

- comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilităţile la care sunt 

îndreptăţiţi, potrivit legii; 

- urmăresc şi răspund de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi beneficiarii 

beneficiilor de asistenţă socială; 

- efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc 

de excluziune socială sau a altor situații de necesitate a membrilor comunităţii şi, în 

funcție de situaţiile constatate, propun măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor 

persoane;  

- realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială 

administrate;  

- elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de 

asistenţă socială. 

Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu, cu excepția 

serviciilor medicale, sunt organizate de către autoritățile administrației publice locale prin 

serviciile publice de asistență socială, în mod direct, sau prin intermediului altor furnizori 

publici și privați acreditați cu care încheie convenții de parteneriat sau contracte de servicii 

sociale. Consiliile Locale pot angaja personal de îngrijire cu fracțiuni de normă sau normă 

întreagă pentru asigurarea îngrijirii la domiciliu a persoanei vârstnice aflate în situație de 

dependență socio-medicală, cu respectarea criteriilor stabilite de standardele de calitate 

aplicabile în domeniu. Atribuții și obligații ale APL : 

- serviciile publice de asistență socială realizează la nivel local măsurile de 

asistenţă socială în domeniul protecției persoanelor vârstnice;  

- serviciile publice de asistență socială identifică şi soluționează problemele 

sociale ale comunităţii din domeniul protecției persoanelor vârstnice;  

- estimează anual numărul persoanelor vârstnice dependente care necesită sprijin 

pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice; • estimează numărului persoanelor 

vârstnice care nu primesc ajutor pentru îndeplinirea activităţilor instrumentale 

ale vieţii zilnice din partea îngrijitorilor informali şi voluntari;  

- elaborează indicatorilor de eficienţă cost/beneficiu;  

- monitorizează și evaluează activitățile sociale și socio-medicale prevăzute de 

lege. 

1.10. Serviciul public de evidență a persoanelor și stare civilă  

În conformitate cu prevederile art. 24, lit. i) și art. 26, lit. f) din Legea-cadru a 

descentralizării nr. 195/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autoritățile 

administrației publice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv județelor, 

exercită competențe partajate cu autoritățile administrației publice centrale cu privire la 

serviciile publice comunitare pentru evidența persoanelor (mai precis cu privire la 
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activitățile care se circumscriu serviciului public de evidență a persoanelor). Printre 

activitățile incluse în serviciul public analizat se numără următoarele:  

- atribuirea codului numeric personal (C.N.P.), preluarea în Registrul național de 

evidență a persoanelor (R.N.E.P.), gestionarea și verificarea atribuirii C.N.P.;  

- introducerea, actualizarea, exploatarea și valorificarea datelor din R.N.E.P.;  

- administrarea Sistemului național informatic de evidență a persoanelor 

(S.N.I.E.P) 

- eliberarea actelor de identitate;  

- înscrierea mențiunilor privind stabilirea reședinței;  

- înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă și înscrierea mențiunilor pe actele 

de stare civilă. 

Atribuțiile autorităților administrației publice locale – Consiliilor Locale – serviciile publice 

comunitare locale de evidență a persoanelor : 

- întocmesc, ţin evidența și eliberează certificatele de stare civilă; 

- înregistrează actele şi faptele de stare civilă, precum și menţiunile și modificările 

intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile 

legii;  

- întocmesc și păstrează registrele de stare civilă, în condiţiile legii; • întocmesc, 

completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă și orice 

menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii;  

- actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de 

identificare și adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă 

teritorială a serviciului public comunitar respectiv; 

- furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidență a persoanelor, 

date necesare pentru actualizarea Registrului naţional de evidenţă a persoanelor; 

- utilizează și valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;  

- furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei 

către autorităţile și instituțiile publice centrale, județene şi locale, agenții 

economici şi către cetăţeni;  

- constată contravențiile și aplică sancţiuni, în condiţiile legii;  

- primesc, în sistem de ghișeu unic, cererile și documentele necesare în vederea 

eliberării cărților de identitate, cărților de alegător, pașapoartelor simple, 

permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere 

de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare 

județene de evidență a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru 

eliberarea și evidența pașapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare 

regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;  
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- primesc de la serviciile publice comunitare competente cărțile de identitate, 

cărțile de alegător, pașapoartele simple, permisele de conducere, certificatele 

de înmatriculare și plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le 

eliberează solicitanților;  

- ţin registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate. 

1.11. Serviciul public de eliberare a certificatului de urbanism  

Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu 

depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act 

final, a autorizației de construire. După cum se stipulează în art. 29 alin. (1) din Legea 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare, certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care 

autoritatea administrației publice judeţene sau locale face cunoscute regimul juridic, 

economic şi tehnic al imobilelor și condiţiile necesare în vederea realizării unor investiții, 

tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare, potrivit legii. În conformitate cu 

prevederile art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu completările şi modificările ulterioare, Certificatul de urbanism este actul 

de informare prin care autorităţile publice locale reprezentate de preşedinţii consiliilor 

judeţene, primarii municipiilor: 

- fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi 

tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate 

cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori 

ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit 

legii; - stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție 

de specificul amplasamentului;  

- stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;  

- înştiinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului 

de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia, necesare în vederea 

autorizării. 

Autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii şi implicit să elibereze 

Certificatul de urbanism sunt următoarele:  

- Preşedinţii Consiliilor Judeţene, cu avizul primarilor, pentru lucrările care se 

execută: pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale 

sau în intravilanul și extravilanul unităţilor administrativ-teritoriale ale căror 

primării nu au niciun angajat - funcționar public cu atribuții în domeniul 

urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de 

construcţii, în structurile de specialitate organizate conform legii;  

- Preşedinţii Consiliilor Judeţene, cu avizul prealabil al secretarului unităţii 

administrativ-teritoriale sau al persoanei numite de către prefect în condiţiile 

art. 55 alin. (81) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile excepţionale 
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în care lucrările se execută la imobile situate pe raza unităţilor administrativ-

teritoriale unde consiliul local este dizolvat și primarul nu îşi poate exercita 

atribuțiile: ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii sau 

în situația în care faţă de primar au fost dispuse potrivit legii penale măsuri 

preventive, altele decât cele care determină suspendarea mandatului și care fac 

imposibilă exercitarea de către acesta a atribuțiilor prevăzute de lege;  

- Primarii municipiilor, pentru lucrările care se execută în teritoriul administrativ 

al acestora; 

- Primarii unităţilor administrativ-teritoriale care au în aparatul de specialitate 

angajaţi - funcționari publici cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării 

teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii pentru lucrările care 

se execută: în teritoriul administrativ al acestora sau la construcţiile 

reprezentând monumente istorice clasate sau aflate în procedură de clasare 

potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, în condiţiile art. 10 lit. a) și ale 

art. 45 alin. (4) şi cu avizul arhitectului-şef al judeţului. 

Certificatul de urbanism se semnează de către preşedintele consiliului judeţean sau 

de primar, după caz, de secretar şi de arhitectul-şef sau de către persoana cu 

responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al 

autorităţii administrației publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind 

semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii. 

 Consiliile locale municipale, orăşeneşti dispun de structuri de specialitate pentru 

îndeplinirea atribuțiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-şef, funcţionar public cu 

funcție de conducere, şeful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuții în 

domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de 

construcţii, și pentru:  

- avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și 

eliberarea certificatelor de urbanism;  

- întocmirea și eliberarea autorizației de construire/desfiinţare;  

- organizarea și exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii.  

Autorităţile administraţiei publice competente pot organiza în cadrul structurilor de 

specialitate prestarea serviciilor privind obţinerea, contra cost în condiţiile legii, la cererea 

solicitantului, a avizelor şi acordurilor necesare autorizării executării lucrărilor de 

construcţii. 

Atribuţiile structurilor de specialitate formate în cadrul Consiliilor Locale Municipale, 

orăşeneşti:  

- asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizațiilor de 

construire/desfiinţare, respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a 

teritoriului și de urbanism şi emiterea certificatelor de urbanism; 

-  organizarea activităţii de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de 

simplificare a accesului cetăţeanului la actul de autoritate al autorităţii 



   

27 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul 
Social European 

 
 

administrației publice prin organizarea procedurii de emitere a autorizațiilor de 

construire/desfiinţare;  

- organizarea și exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcţii. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 195/2006, legea cadru a descentralizării, cu 

modificările şi completările ulterioare, emiterea avizelor și autorizațiilor intră în categoria 

competenţelor exclusive exercitate de autorităţile administraţiei publice locale. Astfel, 

reprezentanții administrației publice locale, în exercitarea competenţelor exclusive, au 

dreptul de decizie şi dispun de resursele și mijloacele necesare realizării acestora.  

Codul Fiscal prevede la art. 473 că orice persoană care trebuie să obţină un 

certificat, un aviz sau o autorizație trebuie să plătească o taxă la compartimentul de 

specialitate al autorităţii administrației publice locale înainte de a i se elibera certificatul, 

avizul sau autorizația necesară. 

1.12. Serviciul public de educație timpurie  

Serviciul public de educație timpurie se organizează sub autoritatea statului, la nivel 

central și deconcentrat prin inspectoratele județene. Potrivit art. 24 lit. c) din Legea cadru 

a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 

administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor exercită asupra acestui 

serviciu competențe partajate cu autoritățile administrației publice centrale. Asigurarea 

personalului didactic necesar desfășurării educației ante-preșcolare se face de către 

autoritățile administrației publice locale, împreună cu inspectoratele școlare, iar 

acoperirea cheltuielilor de personal pentru personalul didactic şi nedidactic și a cheltuielilor 

de organizare şi funcţionare a creşei, inclusiv pentru grupele/structurile din grădiniţe și 

centre de zi se face din bugetele locale. 

Finanţarea unităţilor de educație ante-preşcolară organizate în sistem public, se 

realizează din următoarele surse:  

- bugete locale, pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru personalul 

didactic și nedidactic și a cheltuielilor de organizare şi funcţionare a creşei, 

inclusiv pentru grupele/structurile din grădiniţe și centre de zi;  

- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;  

- contribuţii lunare ale părinţilor/reprezentanţilor legali, stabilite conform 

metodologiei aferente;  

- donaţii;  

- sponsorizări;  

- alte surse legal constituite. 
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Primarul Municipiului Pitești 

Primăria Municipiului Pitești este o structură funcţională, cu activitate permanentă, 

constituită din primar, viceprimari, secretarul municipiului şi aparatul de specialitate al 

primarului. Misiunea acesteia este asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor şi oferirea unor servicii publice locale de calitate, realizate în 

condiţii de eficienţă, într-un mod echitabil, transparent și legal.  

Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa să prin actele 

normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Primarul 

coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice 

și de utilitate publică de interes local. 

Modul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Piteşti 

Municipiul Piteşti este unitate administrativ-teritorială cu personalitate juridică, 

care deţine un patrimoniu şi are iniţiativă în ceea ce priveşte administrarea intereselor 

publice locale. Administraţia publică a Municipiului Piteşti a fost întemeiată pe principiile 

descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii 

autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în 

soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Autorităţile administraţiei publice prin 

care se realizează autonomia locală la nivelul municipiului sunt Consiliul Local al 

Municipiului Piteşti, ca autoritate deliberativă şi Primarul Municipiului Piteşti ca autoritate 

executivă, alese conform legii. 

Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale 

şi rezolvă treburile publice din municipiu, în condiţiile prevăzute de lege. Primăria 

Municipiului Piteşti este o structură funcţională, cu activitate permanentă, constituită din 

primar, viceprimari, secretarul municipiului şi aparatul de specialitate al primarului. 

Misiunea acesteia este asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor şi oferirea unor servicii publice locale de calitate, realizate în condiţii de 

eficienţă, într-un mod echitabil,transparent şi legal.  

Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele 

normative, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Primarul 

coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice 

şi de utilitate publică de interes local. 

 Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente 

funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu 

funcţionari publici şi personal contractual. Aparatul de specialitate îşi desfăşoară activitatea 

în baza prevederilor prezentului regulament şi a dispoziţiilor legale în vigoare. 
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 Structura organizatorică a aparatului de specialitate al primarului cuprinde, în 

funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi specificul activităţii, următoarele tipuri 

de structuri funcţionale: 

a. direcţie; 

b. serviciu; 

c. birou; 

d. compartiment. 

Prin direcţie se înţelege o structură organizatorică funcţională, constituită din mai 

multe compartimente de specialitate grupate după specificul unei activităţi. Prin 

compartiment de specialitate se înţelege o structură organizatorică, funcţională, organizată 

ca serviciu, birou sau compartiment, ale cărui atribuţii sunt îndeplinite de către personalul 

de specialitate încadrat în aceasta. 

Structurile din subordinea Primăriei Municipiului Pitești colaborează permanent, în 

vederea îndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor ce le revin din legi, 

decrete, hotărâri, ordine, dispoziţii şi alte prevederi legale în vigoare precum şi a sarcinilor 

ce le sunt încredinţate de şefii ierarhic superiori. 

 Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul de specialitate se face 

de către primar, în condiţiile legii. În funcţie de natura atribuţiilor stabilite în competenţa 

sa, personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului are statutul de funcţionar 

public sau personal contractual. 

Structura aparatului de specialitate al primarului Municipiului Pitești: 

Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Pitești este organizat în 5 direcţii 

şi 5 compartimente independente. Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului sunt următoarele: 

a. Direcţia Economică, subordonată direct primarului (responsabilă și de colectarea 

taxelor și impozitelor locale); 

b. Direcţia Dezvoltare Locală, subordonată unui viceprimar; 

c. Direcţia Tehnică, subordonată unui viceprimar; 

d. Arhitect Şef, subordonat primarului și unui viceprimar; 

e. Direcţia Administrație Publică Locală, subordonată secretarului. 

Compartimentele independente, subordonate direct primarului sunt următoarele: 

a. Biroul Management Resurse Umane și Protecţie Civilă; 

b. Biroul Audit Public Intern; 

c. Biroul de Promovare a Municipiului; 

d. Compartimentul Cabinet Primar; 
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Biroul Informatică este compartiment independent subordonat direct viceprimarului care 

coordonează Direcţia Dezvoltare locală. 

Atribuţii generale ale direcţiilor şi compartimentelor independente 

Direcţiile şi compartimentele independente din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului au următoarele atribuţii generale: 

- desfăşoară activităţi în conformitate cu normele şi standardele europene în vederea 

implementării legislaţiei specifice şi a aquis-ului comunitar; 

- planifică, organizează şi coordonează procesele specifice domeniilor de activitate 

ale structurii funcţionale respective; 

- verifică, evaluează şi raportează gradul de realizare a indicatorilor de performanţă 

asociaţi activităţii specifice; 

- elaborează şi fundamentează propunerile privind strategia de dezvoltare locală, de 

dezvoltare urbanistică şi amenajare a teritoriului şi alte strategii potrivit domeniului 

de activitate; 

- aduc la îndeplinire prevederile legale în domeniul de activitate specific, dispoziţiile 

primarului, notele interne şi hotărârile consiliului local; 

- prezintă primarului rapoarte şi informări cu privire la activitatea desfăşurată şi fac 

propuneri pentru îmbunătăţirea standardului de calitate şi cost al serviciilor 

prestate; 

- asigură proiectele studiilor de oportunitate potrivit domeniului de competenţă;  

- întocmesc proiectele de hotărâri şi de dispoziţii iniţiate/dispuse emise de primar, 

rapoartele şi referatele de specialitate care derivă din atribuţiile specifice 

direcţiei/compartimentului; 

- propun, în condiţiile legii, nivelul impozitelor, taxelor locale şi tarifelor ce derivă 

din domeniul de activitate al compartimentului; 

- fac propuneri privind dimensionarea veniturilor proprii ale bugetului local, ce derivă 

din activitatea specifică compartimentului; 

- fundamentează propunerile de cheltuieli necesare desfăşurării acţiunilor, 

activităţilor, proiectelor şi programelor ce derivă din atribuţiile specifice 

direcţiei/compartimentului şi răspund de realizarea activităţilor, proiectelor, 

acţiunilor şi programelor aprobate prin buget; 

- propun, argumentează şi înaintează compartimentului de resort necesarul de 

produse, servicii şi lucrări în vederea înscrierii acestora în planul anual de achiziţii; 

- gestionează judicios şi eficient fondurile publice şi răspund de necesitatea, 

oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare în limita şi 

destinaţia aprobate prin buget; 
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- întocmesc, verifică şi semnează documentele justificative impuse de lege, necesare 

înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare care derivă din 

sfera de activitate a compartimentului; 

- întocmesc şi transmit lunar, Serviciului Contabilitate, în vederea deschiderii de 

credite, necesarul de fonduri pentru asigurarea plăţilor ce derivă din sfera de 

activitate a compartimentului; 

- întocmesc şi transmit decadal, Serviciului Contabilitate, în vederea planificării 

plăţilor, necesarul de fonduri, pe zile, pentru asigurarea plăţilor ce derivă din sfera 

de activitate a compartimentului; 

- certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea cheltuielilor ce derivă din activitatea 

compartimentului, în vederea efectuării plăţii acestora; 

- asigură implementarea, aplicarea şi dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 946/2005, pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control 

intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 

intern/managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în 

continuare OMFP nr. 946/2005). 

- aplică dispoziţiile prevăzute în Manualul de Management Integrat Calitate - Mediu şi 

în procedurile generale, operaţionale şi specifice domeniului său de activitate şi 

asigură dezvoltarea Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu (denumit în 

continuare SMI); 

- elaborează documentele SMI specifice domeniului de activitate; 

- analizează şi soluţionează, în condiţiile legii, potrivit competentelor specifice, 

sesizările primate de la persoane fizice şi juridice, inclusiv problemele sesizate la 

audienţele acordate de primar, viceprimari şi secretar, prin intermediul liniei 

telefonice 984 şi prin e-mail; 

- întocmesc, potrivit prevederilor legale, dări de seamă statistice, situaţii, informări 

şi raportări specifice domeniului de activitate; 

- furnizează datele şi informaţiile necesare, derivate din activitatea specifică 

compartimentului, în vederea prezentării de către primar a rapoartelor şi 

informărilor prevăzute de lege; 

- transmit, către persoana responsabilă, situaţia privind ajutorul de stat acordat de 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti; 

- solicită informaţii şi documente cu relevanţă fiscală, autorităţilor şi instituţiilor 

publice central şi locale, serviciilor deconcentrate ale acestora, precum şi oricăror 

altor entităţi care deţin astfel de informaţii sau documente, identifică contribuabilii 

sau materia impozabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
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- colaborează cu celelalte compartimente în procesul de atragere a veniturilor la 

bugetul local şi de administrare a creanţelor fiscale locale; 

- realizează machetele materialelor de promovare şi prezentare în domeniul specific 

de activitate; 

- rezolvă, în termenul legal, corespondenţa repartizată; 

- participă, în baza nominalizării primarului, la activitatea diverselor comisii; 

- arhivează şi păstrează în condiţii de securitate documentele specifice 

- direcţiei/compartimentului, cu respectarea dispoziţiilor legale în acest domeniu; 

- întocmesc şi respectă procedurile şi instrucţiunile de lucru specifice domeniului de 

activitate; 

- urmăresc şi răspund de realizarea prevederilor din contractele iniţiate şi/sau 

repartizate direcţiei/compartimentului; 

- întocmesc referatele de necesitate privind vizitele, deplasările în schimb de 

experienţă, participarea la congrese, consfătuiri organizate în ţară, şi asigură 

implementarea rezultatelor la specificul direcţiei/compartimentului; 

- transmit, Biroului Informatică, datele şi informaţiile specifice domeniului de 

activitate, în vederea actualizării site-ului Primăriei Municipiului Piteşti; răspund de 

conţinutul, acurateţea şi actualitatea datelor din domeniul specific de activitate, 

publicate pe site-ul instituţiei; 

- aprofundează legislaţia în domeniul de activitate, ia măsuri pentru punerea în 

aplicare a acesteia iar în situaţia în care măsurile impun aprobarea şefilor ierarhici 

propun acestora măsurile pe care le consideră necesare, legale şi oportune pentru 

realizarea sarcinilor compartimentului respectiv; 

- sesizează şefilor ierarhici problemele generate de legislaţia în domeniu şi formulează 

propuneri pentru îmbunătăţirea actelor normative în vigoare sau a proiectelor de 

acte normative date spre consultare publică, din domeniul de activitate; 

- asigură respectarea normelor privind securitatea şi sănătate în muncă şi a celor de 

PSI; 

- îndeplinesc şi alte atribuţii, legate de activitatea specifică a acestora, stabilite prin 

legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale 

primarului sau transmise de şefii ierarhici superiori; 

- utilizează cu maximă eficienţă, aplicaţiile informatice specifice compartimentului. 

- participă la şedinţele consiliului local; 

- participă la acţiunile, activităţile şi programele organizate de către Consiliul Local 

al Municipiului Piteşti şi/sau de Primăria Municipiului Piteşti. 
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Atribuţii specifice ale Direcţiei Economice 

Direcţia Economică este condusă de un director executiv subordonat direct 

primarului. Serviciile privind impozitele şi taxele locale sunt conduse de un director executiv 

adjunct care se află în subordinea directorului executiv. Direcţia este constituită din 

următoarele compartimente de specialitate: 

a. Serviciul Contabilitate; 

b. Biroul Buget; 

c. Serviciul Constatare, Impunere Persoane Fizice; 

d. Serviciul Constatare, Impunere Persoane Juridice; 

e. Serviciul Urmărire Încasare Impozite şi Taxe Locale; 

f. Compartimentul Încasări şi Evidenţă a Veniturilor; 

g. Compartimentul Certificate de Atestare Fiscală. 

Serviciul Contabilitate îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- realizează evidenţa contabilă la nivelul primăriei în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare şi înregistrează cronologic şi sistematic în contabilitate toate 

operaţiunile economicofinanciare care se derulează direct în cadrul Primăriei 

Municipiului Piteşti; 

- asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative ce stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate şi se preocupă de prelucrarea pe calculator a datelor 

din domeniul financiar-contabil; 

- exercită controlul financiar preventiv al operaţiunilor economice, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare şi cu dispoziţia emisă în acest sens de către primar; 

- verifică exactitatea operaţiunilor înscrise în extrasele de cont emise de Trezorerie 

şi existent disponibilului din cont înainte de fiecare plată; 

- urmăreşte încadrarea plăţilor în prevederile bugetare şi efectuarea lor cu 

respectarea prevederilor legale şi a destinaţiilor aprobate; 

- întocmeşte ordonanţările, dispoziţiile de plată pentru avansuri spre decontare şi 

ordinele pentru plata furnizorilor de bunuri, lucrări şi servicii; 

- înregistrează în evidenţele contabile, cantitativ şi valoric, pe gestiuni, intrările şi 

ieşirile de materiale, obiecte de inventar şi alte valori; 

- înregistrează cantitativ şi valoric, în evidenţa contabilă şi în registrele de inventar 

intrările şi ieşirile de active din patrimoniul municipiului; 

- înregistrează în contabilitate, conform dispoziţiilor legale, diferenţele dintre datele 

din contabilitate şi cele faptice rezultate în urma inventarierii patrimoniului; 

- întocmeşte şi verifică fişele conturilor contabile, analitice şi sintetice; 

- verifică trimestrial soldurile conturilor contabile şi închiderea acestora; 
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- întocmeşte statele privind drepturile salariale ale personalului din cadrul Primăriei 

Municipiului Piteşti şi statele privind indemnizaţiile consilierilor locali; 

- întocmeşte declaraţiile fiscale privind contribuţiile aferente drepturilor salariale şi 

le depune, la instituţiile competente, în termenul stabilit de legislaţia în vigoare; 

- urmăreşte permanent realizarea bugetului pentru activitatea proprie şi ia măsurile 

necesare pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a acestuia, cu 

respectarea disciplinei financiare; 

- întocmeşte şi urmăreşte execuţia bugetară privind activitatea proprie; 

- întocmeşte lunar balanţa de verificare, analitică şi sintetică; 

- efectuează verificarea cu evidenţa tehnic-operativă; 

- întocmeşte trimestrial şi anual bilanţul contabil privind activitatea proprie precum 

şi alte rapoarte financiare privind activitatea proprie; 

- urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor de credit, încheiate direct de 

municipiu, în ceea ce priveşte rambursarea ratelor de credit conform graficelor de 

rambursare şi plata dobânzilor şi comisioanelor la termenele scadente; 

- răspunde de organizarea contabilităţii şi a înregistrărilor financiare, conform 

cerinţelor finanţatorului pentru proiecte; 

- verifică corectitudinea efectuării plăţilor şi a tuturor operaţiunilor financiare 

implicate de activitatea proiectului; 

- urmăreşte costurile necesare şi cheltuielile efectuate în proiect, încadrarea acestora 

în bugetul aprobat; 

- participă la întocmirea cererilor de rambursare; 

- ţine evidenţa contabilă şi urmăreşte respectarea legislaţiei financiare şi a execuţiei 

bugetare a proiectelor cu finanţare europeană; 

- asigură consultanţa financiară membrilor unităţilor de implementare a proiectelor; 

- realizează estimări privind costurile eligibile şi neeligibile finanţate din bugetul local 

în vederea alocării acestor sume prin buget; 

- verifică facturile pentru serviciile executate, stipulate în contractele de lucrări şi 

servicii; 

- organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi locale. 

Biroul Buget îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de elaborare a proiectelor bugetului 

local, bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, 

bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului creditelor interne şi externe 

şi bugetelor instituţiilor finanţate din bugetul local, în baza propunerilor 

fundamentate transmise de către direcţiile şi compartimentele independente din 
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cadrul aparatului de specialitate al primarului şi de către ordonatorii terţiari de 

credite ai bugetului local; 

- întocmeşte proiectele de buget, precum şi rectificarea acestora, în conformitate cu 

prevederile legale; 

- întocmeşte materialele necesare supunerii spre aprobarea consiliului local de către 

primar a bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice de subordonare locală şi 

a rectificărilor acestor bugete; 

- întocmeşte detalierile la buget pentru capitolele, subcapitolele şi paragrafele 

bugetare; 

- propune repartizarea, pe trimestre, a creditelor bugetare anuale aprobate; 

- anual şi după rectificările şi corecţiile efectuate în bugetul local, transmite bugetul 

aprobat fiecărei instituţii finanţate din bugetul local; 

- analizează cererile şi documentele privind alimentarea cu mijloace băneşti a 

conturilor de disponibilităţi ale ordonatorilor de credite pe capitole şi titluri de 

cheltuieli, în limitele aprobate prin buget şi în raport cu îndeplinirea acţiunilor şi 

sarcinilor programate a se realiza, precum şi utilizarea mijloacelor financiare 

acordate anterior; 

- ţine evidenţa alimentării cu mijloace băneşti a conturilor ordonatorilor terţiari de 

credite, deschizând credite bugetare pe fiecare fel de cheltuială; 

- întocmeşte documentele de plată către Trezorerie, în conformitate cu 

reglementările în vigoare şi urmăreşte primirea la timp a documentelor, verificarea 

acestora, asigurând încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare; 

- întocmeşte şi înaintează la Trezoreria Municipiului Piteşti notele justificative lunare 

de solicitare a sumelor de echilibrare a bugetului municipiului Piteşti; 

- urmăreşte şi analizează executarea bugetului local şi face propuneri de modificare 

a acestuia, dacă este cazul; 

- verifică şi înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite virările de 

credite solicitate de ordonatorii de credite ai bugetelor finanţate din bugetul local 

şi comunică acestora bugetele modificate în urma aprobării virărilor de credite; 

- verifică şi centralizează situaţiile financiare lunare, trimestriale, anuale şi situaţia 

lunară a cheltuielilor de personal ale instituţiilor finanţate din bugetul local; 

- întocmeşte situaţiile financiare lunare, trimestriale, anuale şi situaţia lunară a 

cheltuielilor de personal centralizate pentru municipiul Piteşti şi le transmite 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice; 

- întocmeşte materialele necesare supunerii spre aprobarea consiliului local de către 

primar a conturilor de execuţie trimestriale, a situaţiilor financiare anuale şi a 

contului anual de execuţie a bugetului municipiului Piteşti; 
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- realizează documentaţia financiară necesară angajării de împrumuturi sau garantării 

de împrumuturi pentru finanţarea unor lucrări de interes public urmărind 

respectarea formelor legale pentru fundamentarea, contractarea şi garantarea 

acestora; 

- întocmeşte şi înaintează lunar, la Ministerul Finanţelor Publice, raportarea privind 

datoria publică locală directă şi garantată; 

- transmite, Biroului Informatică, pentru publicarea pe site-ul primăriei, informaţiile 

publice privind bugetul, execuţia bugetară şi datoria publică ale Municipiului Piteşti, 

precum şi oricare alte informaţii derivate din activitatea biroului, impuse de lege 

sau stabilite de către primar; 

- realizează activităţile de secretariat şi curierat pentru activităţile specifice 

desfăşurate de directorul executiv al Direcţiei Economice şi Biroul Buget. 

Serviciul Constatare, Impunere Persoane Fizice îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- stabileşte, constată, controlează şi urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor 

locale,majorărilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi amenzilor, în cazul 

persoanelor fizice; 

- înregistrează în evidenţa fiscală clădiri, terenuri şi mijloacele de transport şi vizează 

fişele deînmatriculare a vehiculelor; 

- cooperează cu organele de poliţie, bănci comerciale, instituţii ce gestionează 

registre publice,precum şi cu alte persoane juridice sau fizice în vederea furnizării 

de informaţii necesare desfăşurării activităţii de administrare a impozitelor şi taxelor 

locale; 

- soluţionează cererile de compensare sau restituire depuse de contribuabilii persoane 

fizice; 

- înregistrează şi/sau vizează abonamentele şi biletele de intrare la spectacole; 

- inventariază materia impozabilă generată de aplicarea Codului fiscal, precum şi de 

alte reglementări în materie, în cazul persoanelor fizice; 

- soluţionează contestaţiile formulate împotriva actelor de control şi de impunere, 

având ca obiect impozitele şi taxele locale, în cazul persoanelor fizice; 

- urmăreşte derularea înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale şi a altor 

venituri ale bugetului local, acordate, în condiţiile legii, de autorităţile 

administraţiei publice locale, în cazul 

- persoanelor fizice; 

- aplică sancţiunile prevăzute de lege pentru contribuabilii persoane fizice care nu 

respectă prevederile legale privind impozitele şi taxele locale; 
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- colaborează cu compartimentul de specialitate pentru asigurarea derulării 

procedurii specific în vederea declarării stării de insolvabilitate a debitorilor aflaţi 

într-o astfel de situaţie; 

- ţine evidenţa obligaţiilor fiscale pentru fiecare plătitor de impozite şi taxe locale, 

precum şi a plăţilor efectuate de aceştia; 

- ia măsuri pentru creşterea gradului de încasare a impozitelor şi taxelor de la 

contribuabilii persoane fizice; 

- propune stabilirea plafonului pentru anularea creanţelor fiscale restante, aflate în 

sold la data de 31 decembrie a anului fiscal; 

- întocmeşte şi transmite în termen de 3 zile de la data primirii listei de la PAID, 

scrisori de înştiinţare cu confirmare de primire către persoanele fizice care nu au 

încheiate contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni prevăzute de legislaţia specifică pentru 

nerespectarea de către persoanele fizice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor. 

Serviciul Constatare, Impunere Persoane Juridice îndeplineşte următoarele 

atribuţii: 

- stabileşte, constată, controlează şi urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor 

locale, majorărilor şi penalităţilor de întârziere, precum şi amenzilor, în cazul 

persoanelor juridice; 

- realizează activităţi de inspecţie fiscală la agenţii economici, care au obligaţia 

calculării şi vărsării la bugetul local a impozitelor şi taxelor locale, conform 

dispoziţiilor legale, verifică 

- modul de calcul, evidenţiere şi virare a acestora; 

- înregistrează în evidenţa fiscală clădiri, terenuri şi mijloacele de transport şi vizează 

fişele de înmatriculare a vehiculelor; 

- înregistrează în evidenţa fiscală Decontul lunar pentru stabilirea impozitului pe 

spectacole; 

- înregistrează în evidenţa fiscală Declaraţia - decont privind sumele încasate de către 

persoanele juridice reprezentând taxa hotelieră; 

- soluţionează cererile de compensare sau restituire depuse de contribuabilii persoane 

juridice; 

- înregistrează şi/sau vizează abonamentele şi biletele de intrare la spectacole; 

- cooperează cu organele de poliţie, bănci comerciale, instituţii ce gestionează 

registre publice, precum şi cu alte persoane juridice sau fizice în vederea furnizării 

de informaţii necesare desfăşurării activităţii de administrare a impozitelor şi taxelor 

locale; 
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- inventariază materia impozabilă generată de aplicarea Codului fiscal, precum şi de 

alte reglementări în materie, în cazul persoanelor juridice; 

- soluţionează contestaţiile formulate împotriva actelor de control şi de impunere, 

având ca obiect impozitele şi taxele locale, în cazul persoanelor juridice; 

- urmăreşte derularea înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale şi a altor 

venituri ale bugetului local, acordate, în condiţiile legii, de autorităţile 

administraţiei publice locale, în cazul persoanelor juridice; 

- colaborează cu compartimentul de specialitate pentru asigurarea derulării 

procedurii specific în vederea declarării stării de insolvabilitate a debitorilor aflaţi 

într-o astfel de situaţie; 

- aplică sancţiunile prevăzute de lege pentru contribuabilii persoane juridice care nu 

respectă prevederile legale privind impozitele şi taxele locale; 

- ţine evidenţa obligaţiilor fiscale pentru fiecare plătitor de impozite şi taxe locale, 

precum şi a plăţilor efectuate de aceştia; 

- ia măsuri pentru creşterea gradului de încasare a impozitelor şi taxelor de la 

contribuabilii persoane juridice; 

- propune stabilirea plafonului pentru anularea creanţelor fiscale restante, aflate în 

sold la data de 31 decembrie a anului fiscal; 

- întocmeşte şi transmite în termen de 3 zile de la data primirii listei de la PAID, 

scrisori de înştiinţare cu confirmare de primire către persoanele juridice care nu au 

încheiate contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni prevăzute de legislaţia specifică pentru 

nerespectarea de către persoanele juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor. 

Serviciul Urmărire Încasare Impozite şi Taxe Locale îndeplineşte următoarele 

atribuţii: 

- colectează, prin executare silită, creanţele bugetare ale bugetului local al 

municipiului Piteşti, provenind din impozite şi taxe locale, amenzi, precum şi 

majorările şi penalităţile de întârziere aferente acestora; 

- identifică contribuabilii rău platnici şi întreprinde măsurile legale pentru 

recuperarea creanţelor faţă de bugetul local; 

- aduce la îndeplinire măsurile asiguratorii în condiţiile prevăzute de lege; 

- foloseşte, succesiv sau concomitent, pentru colectarea veniturilor bugetare de la 

debitorii rău platnici, modalităţile de executare silită prevăzute de lege, respectiv: 

executarea silită prin poprire; executarea silită a bunurilor mobile; executarea silită 

a bunurilor imobile; 

- organizează valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate în cadrul executării 

silite a debitorilor; 
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- asigură eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită; 

- aplică sancţiunile prevăzute de lege pentru contribuabilii care nu respectă 

prevederile legale privind impozitele şi taxele locale; 

- asigură derularea procedurii specifice în vederea declarării stării de insolvabilitate 

a debitorilor aflaţi într-o astfel de situaţie; 

- cooperează cu organele de poliţie, bănci comerciale, instituţii ce gestionează 

registre publice, precum şi cu alte persoane juridice sau fizice în vederea aplicării 

procedurii de executare silită; 

- transmite Biroului Juridic, la solicitarea acestuia, actele şi documentele aflate în 

dosarul de executare silită în vederea soluţionării contestaţiilor formulate împotriva 

actelor administrative având ca obiect impozitele şi taxele locale şi alte venituri 

bugetare, în cazul contestaţiilor la executare silită; 

- propune stabilirea plafonului pentru anularea creanţelor restante, aflate în sold la 

data de 31 decembrie a anului fiscal. 

Compartimentul Încasări şi Evidenţă a Veniturilor îndeplineşte următoarele 

atribuţii: 

- încasează impozitele şi taxele locale, amenzile, taxele de timbru judiciare şi 

extrajudiciare, precum şi alte venituri ale bugetului local, atât în numerar, cât şi 

prin terminalele de plată tip POS; 

- asigură integritatea şi securitatea numerarului încasat şi depus la Trezorerie; 

- verifică plăţile efectuate prin internet, la adresa www.ghişeul.ro secţiunea Primăriei 

Municipiului Piteşti; 

- verifică şi efectuează reglarea zilnică a sumelor încasate prin intermediul 

mijloacelor de plată electronică (POS, www.ghişeul.ro, www.primariapitesti.ro); 

- preia şi verifică extrasele de cont emise de Trezorerie; 

- urmăreşte şi analizează execuţia bugetară privind conturile de venituri; 

- verifică exactitatea operaţiunilor înscrise în extrasele de cont şi efectuează lunar 

viramentele prevăzute de legislaţia în vigoare privind veniturile bugetului local; 

- ţine evidenţa veniturilor bugetului local pe baza extraselor de cont de la Trezorerie 

şi întocmeşte situaţiile financiare privind conturile de venituri ale bugetului local şi 

le înaintează Serviciului Contabilitate în vederea întocmirii bilanţului contabil; 

- întocmeşte situaţii privind prognoza veniturilor pe baza propunerilor primite de la 

compartimentele din cadrul primăriei şi de la serviciile publice independente şi le 

înaintează Biroului Buget în vederea elaborării proiectului bugetului local; 

- asigură transmiterea extraselor de cont preluate de la Trezorerie către serviciile 

publice subordonate consiliului local al municipiului Piteşti; 
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- analizează şi verifică cererile/referatele de compensare/restituire/transfer a 

impozitelor şi taxelor locale şi întocmeşte documentaţia în vederea rezolvării în 

termen legal a acestora; 

- efectuează analize statistice în legătură cu încasarea şi urmărirea impozitelor şi 

taxelor locale şi ia măsuri pentru creşterea gradului de încasare a acestora; 

- urmăreşte şi răspunde de derularea contractelor încheiate de municipiul Piteşti 

pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale prin intermediul instrumentelor de 

plată electronica (POS, Internet şi SNEP) şi efectuează reglările corespunzătoare. 

Compartimentul Certificate de Atestare Fiscală îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- primeşte cererile pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală, în cazul 

persoanelor fizice şi juridice; 

- emite şi eliberează certificatele de atestare fiscală în cazul persoanelor fizice şi 

juridice; 

- verifică şi vizează fişele de înmatriculare a vehiculelor în cazul persoanelor fizice şi 

juridice, în situaţia în care se solicită înstrăinarea mijloacelor de transport; 

- arhivează certificatele de atestare fiscală emise, în cazul persoanelor fizice şi 

juridice; 

- aplică sancţiunile prevăzute de lege pentru contribuabilii care nu respectă 

prevederile legale privind impozitele şi taxele locale; 

- cooperează cu organele de poliţie, bănci comerciale, instituţii ce gestionează 

registre publice, precum si cu alte persoane juridice sau fizice în vederea furnizării 

de informaţii necesare desfăşurării activităţii de administrare a impozitelor şi taxelor 

locale. 

Atribuţii specifice ale Direcţiei Dezvoltare Locală 

Direcţia Dezvoltare Locală este condusă de un director executiv, subordonat unui 

viceprimar.Direcţia este constituită din următoarele compartimente de 

specialitate: 

a. Serviciul Achiziţii Administrativ; 

b. Serviciul Unitatea de Monitorizare Servicii Publice şi Coordonare Asociaţii de 

Proprietari; 

c. Compartimentul Monitorizare Învăţământ Preşcolar şi Preuniversitar de Stat, 

Cultură, Turism; 
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Serviciul Achiziţii Administrativ îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- centralizează referatele de necesitate transmise de fiecare compartiment de 

specialitate; 

- elaborează şi monitorizează programul anual al achiziţiilor publice de produse şi 

servicii; 

- elaborează documentaţia de atribuire, cu sprijinul celorlalte compartimente de 

specialitate, în funcţie de specificul documentaţiei respective şi de complexitatea 

problemelor care urmează a fi rezolvate în contextul aplicării procedurii de 

atribuire; 

- asigură codificarea produselor şi serviciilor cu respectarea prevederilor legale; 

- asigură publicarea în Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice a anunţului de 

intenţie, de participare şi de atribuire pentru achiziţia de produse şi servicii; 

- propune, spre aprobare, ordonatorului principal de credite constituirea comisiilor de 

evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de produse şi servicii; 

- participă în comisiile de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de 

achiziţie publică; 

- asigură organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii 

publice de produse şi servicii, precum şi încheierea contractelor de achiziţie publică 

cu operatorii economici câştigători ai procedurilor organizate; 

- asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice; 

- operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor 

publice, potrivit prevederilor legale, la solicitarea celorlalte compartimente; 

- ţine evidenţa contractelor de achiziţie publică de produse şi servicii; 

- asigură şi gestionează corespondenţa cu autorităţile publice care au ca atribuţii 

monitorizarea achiziţiilor publice, potrivit legii; 

- propune, spre aprobare, ordonatorului principal de credite, constituirea comisiilor 

de receptive pentru produsele şi serviciile achiziţionate; 

- gestionează şi distribuie, în funcţie de cerinţele celorlalte compartimente de 

specialitate, bunuri materiale, mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în 

patrimoniul Primăriei Municipiului Piteşti; 

- participă în comisiile de inventariere şi casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de 

inventar; 

- întocmeşte graficul serviciului permanent de pază al instituţiei şi urmăreşte 

efectuarea serviciului de pază cu respectarea actelor normative în vigoare, precum 

şi derularea contractelor/protocoalelor încheiate pentru această activitate; 

- întocmeşte graficul serviciului de curăţenie al instituţiei; 
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- urmăreşte funcţionarea corespunzătoare a dotărilor, a mijloacelor fixe şi a 

instalaţiilor aferente instituţiei (inclusiv centrala telefonică), luând măsuri operative 

de remediere a eventualelor deficienţe, atunci când situaţia o impune; 

- gestionează bonurile valorice de combustibil, întocmeşte fişa de activitate zilnică a 

autovehiculelor din dotarea Primăriei, verifică încadrarea în cotele de carburanţi a 

autovehiculelor din parcul auto propriu şi urmăreşte starea tehnică a acestora; 

- asigură şi răspund de paza şi siguranţa clădirii sediului primăriei, precum şi a 

clădirilor, aflate în patrimoniul Municipiului Piteşti, în care funcţionează centrele de 

încasare a impozitelor şi taxelor locale şi a clădirilor în care funcţionează arhiva 

instituţiei; asigură instalarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor 

tehnice de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei la sediul primăriei, la centrele 

de încasare a impozitelor şi taxelor locale şi în clădirile aferente arhivei, potrivit 

prevederilor legale în vigoare. 

Unitatea de Monitorizare Servicii Publice şi Coordonare Asociaţii de Proprietari 

îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- monitorizează serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local, înfiinţate şi 

organizate în municipiul Piteşti prin gestiune directă şi prin gestiune delegată, 

precum şi celelalte servicii şi instituţii publice aflate sub autoritatea consiliului local; 

- monitorizează implementarea strategiilor locale pentru accelerarea dezvoltării 

serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizează rezultatele operatorilor 

de servicii de utilităţi publice de interes local; 

- colectează, gestionează şi transmite informaţiile specifice/raportările prevăzute de 

legislaţia privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

către instituţiile prevăzute de lege; 

- monitorizează derularea contractelor de concesiune şi de delegare a gestiunii 

serviciilor de utilităţi publice încheiate între Municipiul Piteşti şi operatorii 

serviciilor, inclusiv redevenţa aferentă; 

- colaborează cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară privind efectuarea 

serviciilor de utilităţi publice de către operatorii regionali ai serviciilor; 

- documentează solicitările formulate de operatorii serviciilor de utilităţi publice şi de 

serviciile şi instituţiile publice aflate sub autoritatea consiliului local şi elaborează, 

după caz, informări, rapoarte, rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâri; 

- întocmeşte şi promovează, în condiţiile legii, documentele specifice constituirii 

operatorilor de servicii de utilităţi publice de interes local, serviciilor şi instituţiilor 

publice aflate sub autoritatea consiliului local, a documentelor privind majorarea 

sau diminuarea capitalurilor sociale ale operatorilor organizaţi ca societăţi 

comerciale la care Municipiul Piteşti este acţionar unic sau majoritar; 
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- gestionează relaţia cu structurile de conducere ale operatorilor de servicii, care 

administrează documentaţii şi informaţii necesare îndeplinirii misiunii de 

monitorizare; 

- elaborează, modifică şi monitorizează indicatorii de performanţă pentru serviciile 

de utilităţi publice de interes local; 

- asigura încheierea contractelor de management pentru conducerea instituţiilor şi 

serviciilor publice aflate sub autoritatea consiliului local şi elaborarea programelor 

minimale ale acestora; 

- urmăreşte modul de ducere la îndeplinire a contractelor de management încheiate 

cu directorii instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea consiliului local, 

precum şi modul de realizare a programelor minimale aprobate pentru aceste 

instituţii; 

- elaborează, modifică şi monitorizează criteriile de performanţă pentru salarizarea 

directorilor serviciilor publice; 

- îndrumă metodologic asociaţiile de proprietari/locatari, la solicitarea acestora, în 

vederea înfiinţări şi înregistrării acestora în condiţiile legii; 

- organizează atestarea persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru 

activitatea de administrare a imobilelor - condominii în municipiul Piteşti, conform 

dispoziţiilor legale şi regulamentare în vigoare; 

- verifică, îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari privind organizarea şi 

funcţionarea acestora, îndeplinirea atribuţiilor specifice, respectarea legislaţiei 

aplicabile şi a prevederilor hotărârilor consiliului local; 

- organizează, în colaborare cu furnizorii de utilităţi publice, seminarii de instruire 

pentru preşedinţii şi administratorii de condominii; 

- organizează şi derulează activităţile prevăzute de lege în materia 

atribuirii/repartizării locuinţelor sociale, de serviciu, necesitate şi A.N.L.; 

- coordonează activităţile referitoare la Programul multianual de creştere a 

performanţei energetice a blocurilor de locuit, conform prevederilor legale; 

- soluţionează sau, după caz, transmite spre soluţionare şi urmăreşte măsurile de 

rezolvare a petiţiilor formulate în materia serviciilor de utilităţi publice şi în materia 

organizării şi funcţionării asociaţiilor de proprietari; 

- monitorizează problematica juridică şi legislativă aplicabilă în activitatea serviciilor 

de utilităţi publice şi a asociaţiilor de proprietari; iniţiază şi argumentează 

propunerile în aceste domenii de activitate; 

- formulează observaţii, obiecţii şi propuneri la proiectele de acte normative cu 

incidenţă naţională şi locală, în vederea constituirii unui cadru normativ eficient, 

clar şi coerent; 
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- îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la 

compartimentul energetic; 

- analizează, documentează şi soluţionează solicitările cu specific juridic formulate 

de operatorii serviciilor de utilităţi publice de interes local; 

- ia măsuri şi formulează propuneri în vederea cunoaşterii, respectării şi aplicării 

adecvate, în cadrul compartimentului, a actelor normative cu aplicabilitate pentru 

serviciile de utilităţi publice şi asociaţiile de proprietari; 

- întocmeşte şi transmite, în termen de 3 zile de la data primirii listei de la PAID, 

scrisori de înştiinţare cu confirmare de primire către persoanele fizice sau juridice 

care nu au încheiate contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor; 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni prevăzute de legislaţia specifică activităţii 

compartimentului, inclusiv cele prevăzute de actele normative cu privire la 

asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren 

sau inundaţiilor, pentru nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a 

obligaţiei de asigurare a locuinţelor. 

Compartimentul Monitorizare Învăţământ Preşcolar şi Preuniversitar de Stat, 

Cultură, Turism îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- urmăreşte, potrivit competenţelor legale, asigurarea condiţiilor corespunzătoare 

pentru desfăşurarea actului instructiv-educativ al preşcolarilor şi elevilor; 

- analizează bugetele unităţilor de învăţământ preuniversitar, instituţiilor de cultură 

şi sport şi face propuneri în legătură cu alocarea fondurilor acestor instituţii 

finanţate din bugetul local; 

- efectuează analiza solicitărilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 

privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea desfăşurării în 

condiţii normale a activităţii acestora; 

- sprijină compartimentele de specialitate la întocmirea documentaţiilor necesare 

licitării şi contractării lucrărilor de investiţii care privesc unităţile de învăţământ, 

precum şi a recepţiei acestora; 

- verifică modul în care unităţile de învăţământ preuniversitar de stat administrează 

baza materială imobiliară aflată în administrarea acestora şi care aparţine 

domeniului public al municipiului; 

- urmăreşte şi verifică soluţionarea problemelor privind întreţinerea clădirilor, a 

instalaţiilor şi a consumurilor de utilităţi în unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat; 

- sprijină compartimentele de specialitate în urmărirea şi controlul lucrărilor la 

obiectivele de investiţii, a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii realizate în cadrul 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 
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- participă în comisiile de recepţie a lucrărilor de reparaţii şi a obiectivelor de 

investiţii realizate în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; 

- întocmeşte documentaţia necesară acordării burselor speciale de merit pentru elevii 

şi studenţii din municipiul Piteşti, pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite 

la evaluarea naţională şi la examenul de bacalaureat şi pentru premierea olimpicilor 

naţionali şi internaţionali din municipiul Piteşti; 

- întocmeşte documentaţia necesară pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 

educaţiei naţionale privind atribuţiile reprezentanţilor primarului şi ai consiliului 

local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în 

comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei; 

- întocmeşte documentaţia privind decontarea transportului cadrelor didactice la şi 

de la locul de muncă; 

- întocmeşte documentaţia necesară acordării burselor şcolare elevilor unităţilor de 

învăţământ preuniversitar pentru fiecare an şcolar; 

- îndeplineşte atribuţiile privind avizarea contractelor de închiriere din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat, încheiate în baza hotărârilor consiliului local în 

vigoare; 

- sprijină derularea contractelor de servicii realizate în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat; 

- întocmeşte propunerile pentru proiectul de buget privind finanţarea burselor 

speciale de merit, premierea elevilor cu rezultate deosebite la evaluarea naţională, 

examenul de bacalaureat şi premierea elevilor olimpici şi a profesorilor îndrumători 

ai acestora; 

- întocmeşte documentaţia necesară finanţării nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, inclusiv în domeniul sportului; 

- întocmeşte propunerile pentru proiectul de buget privind cheltuielile ocazionate de 

manifestările cultural-artistice, sportive şi sociale organizate de primărie; 

- asigură, împreună cu alte instituţii, în limitele competenţelor stabilite de lege, 

condiţiile necesare pentru petrecerea timpului liber al cetăţenilor; 

- asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, artistice, sociale, sportive 

şi de agrement, în care primăria este parte ca organizator sau co-organizator; 

- întocmeşte documentaţia necesară organizării taberei de copii dintre oraşele 

înfrăţite Piteşti – Kragujevac (Serbia); 

- analizează cerinţele pieţei interne în vederea găsirii modalităţilor pentru creşterea 

gradului de cunoaştere şi recunoaştere a municipiului Piteşti, pe diverse planuri de 

activitate; 
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- asigură întocmirea documentaţiei necesare în vederea acordării titlului de ”Cetăţean 

de onoare al municipiului Piteşti”; 

- răspunde de încheierea contractelor de management cu directorii instituţiilor din 

învăţământul preuniversitar, în conformitate cu reglementările legale; 

- urmăreşte modul de ducere la îndeplinire a contractelor de management încheiate 

cu directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

- asigură relaţia şi gestionează parteneriatele cu ONG-urile care activează în domeniul 

cultural, sportiv şi educaţional. 

Atribuţii specifice ale Direcţiei Tehnice 

Direcţia Tehnică este condusă de un director executiv, subordonat unui viceprimar. 

Direcţia este constituită din următoarele compartimente: 

a. Biroul Investiţii; 

b. Serviciul Tehnic; 

c. Serviciul Dezvoltare şi Managementul Proiectelor. 

Biroul Investiţii îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- întocmeşte propunerile de program privind lucrările de investiţii anuale, pe baza 

solicitărilor cetăţenilor municipiului Piteşti, a societăţilor comerciale şi a serviciilor 

publice din subordinea consiliului local; 

- întocmeşte notele de fundamentare pentru investiţiile care se derulează direct de 

către Primăria Municipiului Piteşti şi urmăreşte prezentarea de către fiecare 

ordonator de credite al bugetului local, a notelor de fundamentarea a investiţiilor 

realizate direct de aceştia, investiţii ce urmează sa fie incluse în Programul de 

investiţii al Municipiului Piteşti; 

- întocmeşte propunerile de dotări pe baza solicitărilor direcţiilor din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului municipiului Piteşti şi a societăţilor comerciale şi 

serviciilor publice aflate sub autoritatea consiliului local; 

- elaborează materialele şi supune spre aprobare, consiliului local, Programul de 

investiţii al Municipiului Piteşti; 

- formulează propuneri privind componenţa şi atribuţiile comisiilor pentru licitaţii şi 

le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite; 

- derulează, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, licitaţiile privind 

achiziţiile publice de lucrări, servicii şi dotări pentru obiectivele prevăzute în 

Programul de investiţii al Municipiului Piteşti; 

- elaborează puncte de vedere pentru Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor şi urmăreşte modul de soluţionare a contestaţiilor formulate de 

operatorii economici participant la licitaţii; 
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- perfectează contractele de lucrări, servicii şi dotări cu ofertanţii declaraţi 

câştigători în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică pentru obiectivele 

din program; 

- urmăreşte derularea şi finalizarea contractelor de lucrări din Programul de investiţii 

al Municipiului Piteşti, prin personal specializat (diriginţi de şantier), conform legii; 

- supune spre aprobare, consiliului local, în condiţiile legii, documentaţiile pentru 

obiectivele de investiţii aprobate prin Programul de investiţii al Municipiului Piteşti; 

- propune constituirea comisiei de recepţie şi urmăreşte efectuarea recepţiei 

obiectivelor de investiţii conform prevederilor legale în vigoare; 

- colaborează cu Inspectoratul de Stat în Construcţii referitor la activitatea de 

realizare a obiectivelor de investiţii; 

- întocmeşte documentele necesare pentru deschiderea finanţării la obiectivele din 

lista de investiţii şi pentru decontarea, în condiţiile legii, a lucrărilor care se 

derulează direct de către Primăria Municipiului Piteşti; 

- elaborează teme de proiectare; 

- gestionează fondurile publice şi urmăreşte recuperarea sumelor încasate necuvenit 

de constructor, pentru investiţiile care se derulează direct de către Primăria 

Municipiului Piteşti; 

- participă la şedinţele comisiei tehnice pentru avizarea documentaţiilor în ceea ce 

priveşte eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire; 

- sesizează, către cei abilitaţi, problemele identificate pe teren sau transmise de 

conducerea primăriei sau cetăţeni. 

Serviciul Tehnic îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- urmăreşte lucrările de refacere a domeniului public ca urmare a intervenţiilor la 

reţelele tehnico-edilitare; 

- urmăreşte, controlează şi recepţionează prestaţia serviciilor publice specializate în 

domeniul spaţiilor verzi şi salubrităţii stradale, prin modalităţi specifice, conform 

contractelor de concesiune/caietelor de sarcini aprobate de consiliul local; 

- organizează şi controlează colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile (DEEE, 

hârtie, plastice, cartuşe); 

- verifică pe teren şi rezolvă problemele rezultate din sesizări şi audienţe în ceea ce 

priveşte buna gospodărire a localităţii şi respectarea normelor de protecţie a 

mediului; 

- verifică, urmăreşte şi controlează în teren starea de ordine şi curăţenie a 

municipiului, activitatea de colectare şi transport deşeuri; 

- verifică, urmăreşte şi controlează în teren activitatea desfăşurată de serviciile 

publice de gospodărire comunală, referitoare la alimentarea cu apă, canalizarea şi 



   

48 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul 
Social European 

 
 

epurarea apelor uzate şi pluviale, salubrizarea, transportul public local de călători, 

precum şi transportul agentului termic în sistem centralizat, pe domeniul public; 

- coordonează activitatea serviciului public specializat în domeniul 

întreţinerii/reparaţiilor drumurilor publice, în scopul asigurării desfăşurării normale 

a traficului rutier şi pietonal ; 

- întocmeşte comanda pentru angajarea prestaţiei, urmăreşte, controlează si 

recepţionează prestaţia serviciilor publice specializate în domeniul spaţiilor verzi, 

salubrităţii stradale si cea privind deratizarea, dezinfecţia si dezinsecţia pe domeniul 

public, prin modalităţi specifice, conform contractelor de concesiune/Caietelor de 

sarcini aprobate de consiliul local; 

- urmăreşte încasarea amenzilor aplicate precum şi a taxelor rezultate din avizele şi 

acordurile eliberate pentru transporturile rutiere de persoane şi marfă; 

- sesizează către cei abilitaţi problemele identificate pe teren sau transmise de 

conducerea primăriei sau cetăţeni; 

- avizează situaţiile de lucrări întocmite de Administraţia Domeniului Public Piteşti, 

precum si situaţii de lucrări pentru serviciile de deratizare şi dezinsecţie executate 

în parcuri, pe spaţii verzi, străzi, maluri şi lucii de ape aparţinând domeniului public; 

- eliberează avize de colectare a deşeurilor industriale reciclabile, conform actelor 

normative în vigoare; 

- ia măsuri pentru buna gospodărire a municipiului privind respectarea legislaţiei de 

mediu în vigoare; 

- analizează oportunitatea eliberării acordurilor şi autorizaţiilor de mediu pentru 

obiectivele de investiţii şi condiţiile de desfăşurare a activităţii agenţilor economici 

din municipiul Piteşti. 

Compartimentul Transport Local este parte componentă a Serviciului Tehnic şi 

îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- participă la identificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Piteşti şi la aplicarea 

procedurii legale pentru ridicarea acestora, împreuna cu Poliţia Locală a Municipiului 

Piteşti; 

- întocmeşte, eliberează şi ţine evidenţa acordurilor de circulaţie, autorizaţiilor de 

transport în regim de taxi, autorizaţiilor taxi, autorizaţiilor taxi pentru transport 

marfă, autorizaţiilor de dispecerat, autorizaţiilor de transport în regim de închiriere, 

copiilor conforme, contractelor de atribuire în gestiune a serviciului de transport 

taxi şi în regim de închiriere, avizelor pentru circulaţia autovehiculelor care execută 

transport rutier de persoane prin curse regulate, regulat speciale, judeţene şi în cont 

propriu, certificatelor de înregistrare pentru vehiculele pentru care nu există 

obligativitatea înmatriculării acestora, cazierelor de conduită profesională a 

taximetriştilor; 
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- monitorizează transportul public local de călători, precum şi cel judeţean pe raza 

municipiului Piteşti; 

- împreună cu organele abilitate, implementează şi coordonează activitatea de 

ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar 

pe domeniul public; 

- verifică şi vizează pentru conformitate listele tarifelor practicate de transportatorii 

autorizaţi în regim de taxi; 

- aplică pe autovehiculele transportatorilor autorizaţi ecusoanele taxi; 

- participă la şedinţele Comisiei de organizare a circulaţiei în municipiul Piteşti; 

- întocmeşte note de constatare, procese-verbale şi informări în domeniul de 

activitate; 

- sesizează către cei abilitaţi problemele identificate pe teren sau transmise de 

conducerea primăriei sau cetăţeni. 

 Serviciul Dezvoltare şi Managementul Proiectelor îndeplineşte următoarele 

atribuţii: 

- participă la elaborarea strategiei privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu 

a municipiului; 

- iniţiază proiecte şi programe privind dezvoltarea economico-socială a municipiului şi 

de îmbunătăţire a infrastructurii publice în concordanţă cu strategiile sectoriale 

aprobate; identifică căile şi mijloacele pentru realizarea acestora; 

- identifică sursele şi programele de finanţare ale Uniunii Europene şi ale altor 

organisme interne şi internaţionale; 

- colaborează pentru realizarea de programe de informare şi consultanţă, marketing 

şi cooperarea pentru promovarea municipiului; 

- asigură activităţi specializate de management şi asistenţă tehnică pentru iniţierea, 

promovarea, elaborarea şi implementarea proiectelor; 

- sprijină procesul de implementare a programelor de dezvoltare a comunităţii locale; 

- sprijină activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane 

fizice; 

- colaborează pentru stimularea creării şi implementării mecanismelor de 

parteneriate publicprivate; 

- asigură stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin; 

- asigură colaborarea şi gestionarea relaţiilor cu Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-

Muntenia; 

- gestionează documentaţia referitoare la sursele de finanţare şi la proiectele 

elaborate şi implementate de consiliul local şi primărie; 
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- colaborează cu compartimentele de specialitate, din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Piteşti, pentru asigurarea resurselor de co-

finanţare a proiectelor; 

- gestionează derularea relaţiilor de înfrăţire cu localităţi din ţară şi străinătate; 

- asigură derularea corespunzătoare a relaţiilor internaţionale în care municipiul 

Piteşti colaborează sau este parte; 

- identifică problemele economice şi sociale ale sectorului care intră sub incidenţa 

asistenţei financiare internaţionale acordate în mod special de Uniunea Europeană; 

- identifică cererile de propuneri cu un grad semnificativ de interes pentru 

comunitate, lansate de instituţiile şi organismele naţionale, europene şi 

internaţionale; 

- identifică şi contactează potenţialii parteneri pentru proiectele cu finanţare 

internațional derulate de către municipiul Piteşti; 

- stabileşte contacte cu ordonatorii terţiari de credite, respectiv cu organismele şi 

instituţiile naţionale, europene şi internaţionale implicate în managementul şi 

monitorizarea proiectelor; 

- centralizează ofertele şi studiile proiectelor cu posibilităţi de finanţare de interes 

pentru comunitate; 

- urmăreşte realizarea obiectivelor din Strategia de dezvoltare post-aderare, a 

municipiului Piteşti; 

- elaborează şi redactează cererile de finanţare şi documentele necesare pentru 

programe şi proiecte în vederea atragerii de fonduri cu finanţare internaţională 

pentru investiţii privind îmbunătăţirea calităţii activităţilor din administraţia 

municipiului şi a vieţii locuitorilor acestuia; 

- realizează evidenţa proiectelor derulate şi în curs de derulare în cadrul municipiului 

Piteşti pe baza fondurilor internaţionale; 

- coordonează toate activităţile legate de supervizarea şi implementarea proiectelor 

cu finanţare internaţională; 

- creează şi actualizează continuu baza de date cu informaţii despre finanţatori 

(nume, adrese, direcţii de finanţare, sume minime şi maxime, termene limită, 

condiţii de eligibilitate) şi granturile interne şi externe; 

- realizează sistemul de arhivare a proiectelor cu finanţare externă, conform 

legislaţiei în vigoare şi a cerinţelor Uniunea Europeană; 

- monitorizează derularea programelor cu finanţare internaţională, păstrând legătura 

între finanţatori şi instituţie; 
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- îndeplineşte toate responsabilităţile financiare, verifică facturile pentru serviciile 

executate şi stipulate în contractele de lucrări şi servicii şi păstrează evidenţa 

contractelor pentru lucrări şi servicii; 

- verifică facturile aferente contractelor de lucrări şi/sau servicii şi păstrează evidenţa 

contractelor pentru lucrări şi servicii; 

- întocmeşte rapoartele intermediare şi finale vizând derularea Programelor cu 

finanţare internaţională sau a altor programe, anual sau de câte ori i se solicită; 

- coordonează activităţile legate de semnarea şi implementarea contractelor; 

- coordonează, monitorizează şi sprijină consultanţii în derularea contractelor; 

analizează rapoartele întocmite de consultanţi şi/sau de persoanele avizate; 

- realizează şi distribuie materiale informative şi educative cu privire la proiectele 

implementate. 

Atribuţii specifice ale direcţiei Arhitectului Şef 

Direcţia Arhitect şef este condusă de Arhitectul şef al Municipiului şi este constituită 

din următoarele compartimente: 

a. Serviciul Amenajarea Teritoriului; 

b. Compartimentul Autorizare Activităţi Economice, Calitate şi Control Intern; 

Arhitectul şef îndeplineşte, în afara atribuţiilor stabilite prin actele normative în 

vigoare, şi următoarele atribuţii: 

- gestionează Planul Urbanistic General (denumit în continuare PUG) şi Regulamentul 

aferent, precum şi Planurile Urbanistice Zonale (denumite în continuare PUZ-uri) şi 

Planurile Urbanistice de Detaliu (denumite în continuare PUD-uri), aprobate în 

consiliul local, în vederea emiterii de certificate de urbanism şi autorizaţiilor de 

construire solicitate de cetăţeni; 

- face propuneri pentru modificarea sau completarea documentaţiilor de urbanism şi 

le susţine în comisiile de specialitate ale consiliului local; 

- întocmeşte avizele de oportunitate în vederea iniţierii P.U.Z-urilor, de către 

investitorii privaţi; 

- elaborează temele de proiectare ale P.U.Z-urilor, pentru terenurile aparţinând 

domeniului public şi privat al municipiului Piteşti; 

- emite avize Consiliului Judeţean Argeş pentru lucrări care depăşesc limita unităţii 

administrativ teritoriale a municipiului Piteşti ; 

- emite avizele Comisiei tehnice, Consiliului Judeţean Argeş, pentru Planurile 

Urbanistice Zonale aflate în zonele funcţionale de interes sau în zonele protejate 

sau asupra cărora s-a instituit un tip de restricţie; 

- coordonează activităţile privind emiterea autorizaţiilor de construire şi disciplina în 

construcţii; 
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- participă la analizarea şi avizarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de 

construire din cadrul şedinţelor comisiei tehnice. 

- aplică sancţiuni şi dispune măsuri pentru intrarea în legalitate privind disciplina în 

construcţii, în colaborare cu compartimentul de specialitate din cadrul Poliţiei 

Locale a Municipiului Piteşti; 

- face propuneri pentru amenajări urbanistice, dotări urbane, întocmind teme de 

proiectare specifice; 

- urmăreşte măsurile legal dispuse în urma controalelor efectuate în teritoriu de către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii; 

- participă la expertizele care au ca obiect litigii privind executarea lucrărilor de 

construcţii; transmite eventualele obiecţiuni şi informări Compartimentului Juridic; 

 Serviciul Amenajarea Teritoriului îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- verifică documentaţiile pentru certificate de urbanism şi autorizaţii de construire, 

le prezintă spre analiză şi aprobare în comisia tehnică; redactează actele potrivit 

recomandărilor stabilite, urmăreşte semnarea lor de către cei abilitaţi; 

- eliberează solicitanţilor certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, 

asigurând înregistrarea şi în format electronic; 

- întocmeşte şi eliberează adrese pentru nomenclatorul stradal după analizarea 

actelor prezentate şi efectuarea de verificări; 

- calculează taxele instituite prin lege pentru emiterea certificatelor de urbanism şi 

autorizaţiilor de construire şi urmăreşte încasarea acestora; întocmeşte lunar situaţii 

financiare; 

- stabileşte încadrarea în zonă a terenurilor în conformitate cu dispoziţiile legale în 

vigoare, în vederea înscrierii la rolul agricol şi a stabilirii impozitului datorat de către 

cetăţeni; 

- emite avize Consiliului Judeţean Argeş pentru lucrări care depăşesc limita unităţii 

administrative a municipiului. 

- verifica conţinutul documentaţiilor P.U.D/ P.U.Z; 

- asigură consultanţă şi sprijinul de specialitate pe problematica economică şi de 

management economic, în privinţa regularizării taxei de autorizare, a calculului 

majorărilor de întârziere şi a altor reglementari în domeniul fiscal, participând 

efectiv la recuperarea creanţelor; 

- participă la recepţia lucrărilor de construcţiie autorizate, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare; 

- gestionează înştiinţările de începere a lucrărilor, operând data de începere în 

sistemul informatic;  



   

53 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul 
Social European 

 
 

- întocmeşte referatul privind compensarea ori restituirea unor sume, rezultate ca 

urmare a regularizării taxei de autorizare; 

- transmite, săptămânal Direcţiei Economice, lista nominală a persoanelor fizice şi 

juridice beneficiare a autorizaţiilor de construire pentru care a fost regularizată taxa 

pentru eliberarea autorizaţiei de construire; 

- întocmeşte procese-verbale de constatare pentru construcţii realizate fără 

autorizaţie de construire (dar prescrise) pentru impunere sau în vederea realizării 

documentaţiei cadastrale; 

- eliberează la cererea beneficiarilor copii „conforme” de pe acte aflate în arhiva 

unităţii (autorizaţii de construire, certificate de urbanism, procese-verbale de 

recepţie, nomenclator stradal, documentaţii tehnice, etc.); 

- întocmeşte situaţiile financiare solicitate de către organele de control; 

- analizează şi propune soluţii pentru modificarea, actualizarea sau implementarea 

unor taxe şi impozite locale, în condiţiile legii; 

- urmăreşte măsurile legal dispuse în urma controalelor efectuate în teritoriu de către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii; 

- îi încunoştinţează pe beneficiarii autorizaţiilor de construire cu termen de executare 

a lucrărilor expirate, că, potrivit dispoziţiilor legale în materie, au obligaţia să 

convoace comisia de recepţie şi să regularizeze taxa de autorizare; 

- întocmeşte calculul regularizării taxei pentru autorizaţiile de construire; 

- participă la expertizele care au ca obiect litigii privind executarea lucrărilor de 

construcţii şi transmite eventualele obiecţiuni şi informări Compartimentului Juridic. 

Compartimentul Autorizare Activităţi Economice, Calitate şi Control Intern 

îndeplineşte următoarele atribuţii: 

În domeniul emiterii autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică: 

- verifică documentaţia şi efectuează controlul la sediile secundare pentru care s-a 

solicitat emiterea/vizarea anuală/modificarea autorizaţiilor privind desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică, conform procedurii; 

- analizează solicitările în Comisia de avizare; 

- emite/vizează anual/modifică autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică; 

- ţine evidenţa şi gestionează autorizaţiile privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică. 

În domeniul emiterii avizelor pentru orarul de funcţionare a unităţilor de recreere, 

divertisment, comerţ băuturi alcoolice în locaţii din clădiri colective: 
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- verifică documentaţia şi efectuează controlul la sediile secundare pentru care s-a 

solicitat emiterea/vizarea anuală/modificarea avizelor; 

- analizează solicitările în Comisia de avizare; 

- emite/vizează/modifică avizele pentru orarul de funcţionare; 

- ţine evidenţa şi gestionează avizele pentru orar de funcţionare. 

 În domeniul gestionării reducerilor de preţ, verifică şi ţine evidenţa notificărilor 

depuse de către agenţii economici, conform prevederilor legale. 

În domeniul emiterii acordurilor pentru utilizarea temporară a locurilor publice, în 

scopul desfăşurării de activităţi comerciale: 

- verifică documentaţia si efectuează controlul la punctele de lucru pentru care s-a 

solicitat emiterea acordurilor pentru utilizarea temporară a locurilor publice; 

- analizează solicitările în Comisia de acorduri; 

- emite acordurile pentru utilizarea temporară a locurilor publice în scopul 

desfăşurării de activităţi comerciale; 

- ţine evidenţa şi gestionează acordurile emise. 

 În domeniul protejării populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau 

prestări de servicii ilicite: 

- constată contravenţii şi aplică sancţiuni în conformitate cu legislaţia în vigoare 

- care reglementează aceste activităţi, la solicitarea Primarului municipiului Piteşti; 

- asigură secretariatul Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor, 

organizat la nivelul municipiului Piteşti, în conformitate cu prevederile 

H.G.R.nr.251/1994 privind stabilirea componenţei, a atribuţiilor şi a modului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor. 

 În domeniul controlului intern/managerial şi a managementului integrat calitate-

mediu: 

- asigură elaborarea şi gestionarea documentaţiei necesare implementării 

standardelor prevăzute de O.M.F.P. nr. 946/2005, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, referitoare la controlul intern/managerial, precum şi 

dezvoltării permanente a sistemului de control intern/managerial în Primăria 

Municipiului Piteşti; 

- asigură elaborarea documentaţiei referitoare la Raportul asupra sistemului de 

controlintern/managerial al ordonatorului principal de credite; 

- elaborează şi gestionează documentele, înregistrările, procesele sistemului de 

management integrat, inclusiv programul anual de audit intern şi asigură 

îmbunătăţirea permanentă a sistemului; 
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- elaborează Raportul de analiză a funcţionării sistemului integrat calitate-mediu în 

baza căruia se realizează analiza anuală de management. 

Atribuţii specifice ale Direcţiei Administraţie Publică Locală 

Direcţia Administraţie Publică Locală este condusă de un director executiv, 

subordonat secretarului municipiului Piteşti.Direcţia este constituită din următoarele 

compartimente: 

a. Serviciul Administraţie Publică Locală; 

b. Biroul Juridic; 

c. Serviciul de Aplicare a Legilor Proprietăţii, Cadastru si Patrimoniu. 

 Serviciul Administraţie Publică Locală îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- asigură pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Piteşti, 

a şedinţelor comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi a audienţelor 

acordate de consilierii locali; 

- asigură evidenţa şi comunicarea hotărârilor aprobate de consiliul local, în termenele 

prevăzute de lege; 

- asigură înregistrarea, evidenţa şi comunicarea dispoziţiilor emise de Primarul 

Municipiului Piteşti, în termenele prevăzute de lege; 

- aplică prevederile actelor normative referitoare la asigurarea transparenţei în 

administraţia publică, prin intermediul responsabilului pentru relaţia cu societatea 

civilă; 

- realizează centralizarea informărilor privind modul de aducere la îndeplinire a 

hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor cu caracter normativ emise de primar; 

- asigură documentarea şi informarea consilierilor locali, acordând acestora, prin 

personalul din cadrul compartimentului, sprijin şi asistenţă de specialitate în 

desfăşurarea mandatului; 

- asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere, de interese 

şi de incompatibilităţi ale aleşilor locali, conform actelor normative în materie; 

- asigură, din punct de vedere organizatoric, buna desfăşurare a alegerilor 

autorităţilor administraţiei publice locale, a Preşedintelui României, a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, a alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi a 

referendumurilor; 

- asigură organizarea şi desfăşurarea procesului de recenzare a populaţiei şi a 

locuinţelor de la nivelul municipiului Piteşti; 

- asigură desfăşurarea şedinţelor Comisiei de avizare a cererilor de organizare a 

adunărilor publice în raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti; 
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- asigură premierea cuplurilor cu domiciliul în municipiul Piteşti care au împlinit 50, 

respectiv 60 de ani de căsătorie neîntreruptă, precum şi a persoanelor care au 

împlinit vârsta 100 de ani; 

- asigură, sub coordonarea directorului executiv, redactarea în formă finală a 

raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului; 

- asigură atestarea, în condiţiile legii, a listelor de susţinători din cadrul iniţiativelor 

legislative ale cetăţenilor. 

 Compartimentul Management Documente, Arhivă, Curierat este parte componentă 

a Serviciului Administraţie Publică Locală şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- asigură înregistrarea corespondenţei sosite prin intermediul poştei, adresată 

primăriei, primarului municipiului Piteşti şi consiliului local; 

- asigura evidenţa şi distribuirea corespondenţei înregistrate şi transmise, conform 

rezoluţiilor, compartimentelor de specialitate; 

- urmăreşte folosirea de către compartimentele de specialitate a aplicaţiilor modului 

informatic de management al documentelor; 

- asigură constituirea, evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi valorificarea fondului 

arhivistic al 

- primăriei; 

- asigură comunicarea, prin curier sau prin intermediul serviciilor poştale, a 

corespondenţei 

- rezultate din activitatea compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei; 

- asigură îndeplinirea procedurii prevăzute de lege privind publicitatea citaţiilor 

comunicate de diferite instanţe de judecată, precum şi a publicaţiilor referitoare la 

valorificarea unor bunuri, prin vânzare la licitaţie publică, în procesul de executare 

silită, inclusiv pentru creanţe la bugetul local; 

- asigură comunicarea actelor şi a înscrisurilor necesare în vederea impunerii şi/sau 

executării silite pentru stingerea creanţelor la bugetul local. 

Compartimentul Relaţii Publice se află în subordinea Serviciului Administraţie 

Publică Locală şi funcţionează pe principiul „Ghişeu unic", având următoarele atribuţii: 

- primeşte, înregistrează şi repartizează electronic, conform rezoluţiilor, solicitările 

persoanelor fizice şi juridice (adrese, petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări etc.); 

- oferă informaţii şi/sau cere lămuririle necesare asupra solicitărilor depuse la 

primărie, de la compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului 

Piteşti, precum şi de la societăţile comerciale, instituţiile şi serviciile publice aflate 

în subordinea consiliului local; 

- eliberează răspunsuri, documentaţii, adeverinţe etc., primite de la compartimentele 

de specialitate din cadrul primăriei; 
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- asigură gestionarea solicitărilor primite prin intermediul „Telefonului cetăţeanului - 

0248/984”, pe site-ul www.domnuleprimar.ro, pe site-ul www.primariapitesti.ro, 

precum şi a celor primite prin intermediul emisiunilor TV la care participă 

reprezentanţi ai primăriei; 

- asigură desfăşurarea audienţelor acordate de către primarul municipiului Piteşti, 

viceprimari şi secretarul municipiului; 

- asigură persoanelor fizice sau juridice, la cererea acestora, accesul la informaţiile 

de interes public, conform prevederilor legale; 

- urmăreşte realizarea anuală a evaluării satisfacţiei cetăţenilor asupra calităţii 

serviciilor oferite de administraţia publică locală; 

- gestionează baza de date cuprinzând persoane fizice şi juridice, în vederea 

expedierii de invitaţii şi felicitări. 

Biroul Juridic îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- asigură reprezentarea instituţiei în faţa tuturor instanţelor de judecată, întocmirea 

dosarelor, formularea de acţiuni, procurarea de acte, formularea întâmpinărilor, 

concluziilor, notelor de şedinţă, cererilor de probatorii, exercitarea căilor de atac 

unde este cazul, punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti în dosarele în care 

este parte instituţia;  

- formulează şi semnează cererile de recurs în condiţiile Noului Cod de procedură 

civilă; 

- avizează documentele întocmite de compartimentele şi direcţiile din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piteşti; 

- acordă consultanţă juridică pentru direcţiile şi compartimentele repartizate; 

- studiază documentaţiile şi participă la licitaţiile organizate de instituţie, potrivit 

nominalizării conducerii; 

- întocmeşte actele necesare în activitatea de recuperare a creanţelor bugetare, 

formularea de acţiuni în justiţie în acest sens şi întocmirea punctelor de vedere în 

scopul lămuririi unor aspecte legate de această activitate; 

- întocmeşte evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţei şi a corespondenţei; 

- soluţionează cererile şi sesizările repartizate; 

Serviciul de Aplicare a Legilor Proprietăţii, Cadastru şi Patrimoniu are următoarele 

atribuţii în ceea ce priveşte activitatea de patrimoniu: 

- asigură evidenţa tehnico-operativă, inclusiv pe administratori, a patrimoniului 

municipiului Piteşti, precum şi inventarierea şi/sau reactualizarea/reevaluarea 

bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Piteşti; 

- solicită, până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an, societăţilor 

comerciale şi altor persoane juridice sau fizice cărora li s-au dat în administrare, 



   

58 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul 
Social European 

 
 

concesiune, sau folosinţă bunuri aparţinând domeniului public sau privat al 

municipiului, transmiterea de către acestea a listelor de inventariere anuale cu 

aceste bunuri; 

- transmite către Serviciul Contabilitate documentele prevăzute de lege privind 

intrarea, transferul sau înstrăinarea bunurilor din domeniul public sau privat, după 

caz, al municipiului Piteşti; 

- asigură, prin serviciul public specializat, administrarea, exploatarea, conservarea şi 

întreţinerea domeniului public şi privat al municipiului; 

- întocmeşte documentaţiile pentru organizarea de licitaţii, având ca scop închirierea, 

concesionarea sau vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul municipiului; 

- iniţiază şi întocmeşte întreaga documentaţie pentru încheierea contractelor de 

donaţii şi schimb de bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului; 

- întocmeşte contractele de închiriere, de concesiune, de parteneriate public-private, 

având ca obiect bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului, 

precum şi actele adiţionale la acestea; 

- verifică şi identifică terenurile aparţinând domeniului public sau privat al 

municipiului Piteşti propuse, după caz, pentru schimb de teren, concesionare sau 

vânzare; 

- întocmeşte protocoale de predare-primire, cu privire la bunurile care aparţin 

domeniului public sau privat al municipiului Piteşti; 

- furnizează informaţii privind regimul juridic al unor bunuri care aparţin domeniului 

public şi privat , la solicitarea instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice; 

- pune la dispoziţia compartimentelor de specialitate informaţiile de care dispune, 

referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în vederea 

soluţionării unor cereri; 

- propune legalizarea situaţiilor juridice ale imobilelor (terenuri şi clădiri) aparţinând 

domeniului public şi privat al municipiului; 

- pune de acord documentele cadastrale cu noile denumiri de străzi şi/sau cu noile 

numere poştale; 

- transmite la compartimentul de specialitate documentele necesare promovării 

acţiunilor în instanţă cu privire la patrimoniu; 

- asigură evidenţa modificărilor intervenite în structura inventarului bunurilor 

aparţinând domeniului public şi privat al municipiului, aprobat prin H.G.R. nr. 

447/2002; 

- asigură inventarierea, evaluarea, preluarea şi înregistrarea în domeniul public sau 

privat, a bunurilor abandonate şi/sau a bunurilor considerate de drept abandonate; 
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Atribuţii în ceea ce priveşte reconstituirea dreptului de proprietate: 

- organizează evidenţa cererilor şi a notificărilor depuse în baza legilor proprietăţii; 

verifică documentele depuse de persoanele îndreptăţite să li se reconstituie dreptul 

de proprietate asupra terenurilor şi/sau să li se restituie imobilele, construcţiile şi 

terenurile, de care au fost deposedate abuziv; 

- solicită completarea documentelor depuse în baza legilor proprietăţii; 

- face propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului municipiului Piteşti de 

soluţionare a notificărilor înregistrate; 

- supune spre analiză comisiei municipale de fond funciar, cererile prin care s-a 

solicitat constituirea şi/sau reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor 

suprafeţe de teren şi păduri; transmite comisiei judeţene de fond funciar, spre 

validare, propunerile comisiei municipale; comunică solicitanţilor hotărârea comisiei 

judeţene de fond funciar; 

- înaintează dispoziţiile de restituire în natură a imobilelor şi dispoziţiile privind 

propunerile de acordare a despăgubirilor în condiţiile legii speciale, Autorităţii 

Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor; comunică notificatorilor modul de 

rezolvare a notificării, precum si dosarele soluţionate in condiţiile legii nr. 247/2005, 

împreuna cu întreaga documentaţie si hotărârile Comisiei Judeţene de Fond Funciar 

Argeş, Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor; 

- identifică amplasamentele terenurilor şi construcţiilor care fac obiectul legilor 

proprietăţii, şi stabileşte datele de identificare ale acestora; 

- efectuează punerea în posesie a persoanelor ale căror imobile au fost restituite în 

natură, în condiţiile legilor proprietăţii; 

- participă la expertizele tehnice dispuse de instanţele de judecată pentru litigiile 

având ca obiect construcţii şi terenuri; 

- identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează primarul municipiului Piteşti pentru 

promovarea acţiunii în constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate; 

- urmăreşte şi întocmeşte documentele necesare pentru executarea hotărârilor 

judecătoreşti, definitive şi irevocabile, în cauze care au ca obiect terenuri şi 

construcţii, în care parte este municipiul Piteşti; 

- transmite compartimentelor de specialitate documentele care au stat la baza 

reconstituirii sau constituirii dreptului de proprietate şi care sunt necesare în 

susţinerea proceselor aflate pe rol la instanţele de judecată; 

- comunică compartimentelor de specialitate actele prin care au fost restituite în 

natură imobilele care au aparţinut domeniului public sau privat al municipiului 

Piteşti. 
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Atribuţii în ceea ce priveşte activitatea de cadastru imobiliar-edilitar: 

- identifică, măsoară şi verifică din punct de vedere tehnic terenurile care aparţin 

domeniului public şi privat al municipiului Piteşti; 

- verifică din punct de vedere tehnic terenurile aparţinând domeniului public şi privat 

al Municipiului Piteşti propuse pentru concesiune, închiriere şi/sau care fac obiectul 

asocierii,parteneriatelor public-private; 

- efectuează, în condiţiile legii, măsurători pentru documentaţiile de carte funciară, 

având ca obiect imobile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Piteşti 

şi asigură înscrierea imobilului în cartea funciară; 

- pune de acord documentele cadastrale cu noile denumiri de străzi sau cu noile 

numere poştale; 

- întocmeşte planuri de situaţie pentru imobilele aflate în patrimoniul municipiului 

Piteşti; 

- participă în comisia de evaluare a bunurilor din domeniul public şi privat al 

municipiului şi răspunde de întocmirea proiectului regulamentului privind evaluarea 

patrimoniului municipiului Piteşti; 

- ţine evidenţa tehnico-operativă a cadastrului municipiului Piteşti şi asigură datele 

cadastrale pentru inventarierea patrimoniului acestuia; 

- verifică înscrisurile şi documentele cadastrale, execută verificări la teren şi 

eliberează procese verbale de vecinătate. 

- gestionează cadastrul imobiliar al municipiului Piteşti 

- iniţiază procedura pentru întreţinerea cadastrului municipiului Piteşti; 

- iniţiază procedurile pentru întocmirea documentaţiilor de carte funciară şi 

intabulare a dreptului de proprietate, pentru bunurile (terenuri şi clădiri) care 

aparţin domeniului public al municipiului Piteşti. 

 În domeniul Registrului agricol îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- organizează, conduce şi tine evidenţa la zi a Registrului Agricol, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 

- Întocmeşte şi eliberează documente care atestă înscrierile şi radierile din Registrul 

Agricol, menţionând numărul poştal conform Nomenclatorului Stradal; 

- completează şi eliberează certificatele de producător cu respectarea procedurii 

legale şi a verificărilor din teren; 

- emite bilete de proprietate pentru animale pe baza evidenţelor Registrului Agricol; 

- atestă datele din evidenţele Registrului Agricol persoanelor titulare, necesare în 

diferite situaţii; înştiinţează crescătorii de albine pentru protecţia acestora în 

perioada când se fac tratamente chimice; 
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- vizează adeverinţele întocmite în baza datelor înscrise în registrele agricole aflate 

în arhiva Primăriei Municipiului Piteşti, în vederea aplicării legilor fondului funciar; 

- verifică şi semnează documentaţiile referitoare la subvenţiile şi primele din 

agricultură, precum şi legislaţia agricolă în vigoare; 

- verifică şi înregistrează contractele de arendă. 

Activitățile subordonate direct Viceprimarului care coordonează Direcția 

Dezvoltare Locală 

Biroul Informatică, aflat în subordinea unui viceprimar, îndeplineşte următoarele 

atribuţii: 

- administrează sistemul informatic al instituţiei, din punct de vedere al 

echipamentelor, aplicaţiilor informatice, resurselor informatice, siguranţei şi 

securităţii în utilizare, precum şi a asigurării confidenţialităţii în utilizarea resurselor 

sistemului informatic; 

- asigură gestionarea, arhivarea şi restaurarea resurselor informatice (hardware, kituri 

software, drivere, licenţe şi altele asemenea) oferite de sistemul informatic al 

instituţiei; 

- urmăreşte menţinerea la zi a nivelului tehnologic al sistemului informatic al 

instituţiei, sens în care face propuneri privind înlocuirea/upgrade-ul resurselor 

informatice necorespunzătoare; 

- realizează şi administrează aplicaţii informatice noi, la cererea utilizatorilor, pentru 

a fi utilizate în cadrul sistemului informatic al instituţiei; 

- realizează activităţi de operare a unor aplicaţii informatice cu destinaţie specială, 

instalate în cadrul sistemului informatic al instituţiei; 

- implementează şi întreţine aplicaţiile informatice - achiziţionate sau realizate prin 

mijloace proprii – instalate în sistemul informatic propriu; 

- menţine legătura şi colaborează cu prestatorii de servicii şi cu furnizorii de resurse 

informatice (atât în perioada de garanţie de bună funcţionare, cât şi după expirarea 

acesteia), în vederea asigurării remedierii oricăror probleme de natură informatică 

posibil a surveni în buna funcţionare a sistemului informatic; 

- acordă asistenţă tehnică de specialitate utilizatorilor sistemului informatic al 

instituţiei, cu privire la orice aspecte de natură informatică, ce pot interveni în 

utilizarea sau funcţionarea sistemului informatic al instituţiei şi vizează eliminarea 

promptă a oricăror probleme de natură informatică şi a efectelor datorate acestora, 

astfel încât să se poată relua utilizarea corectă şi la parametrii de performanţă 

corespunzători a resurselor oferite de sistemul informatic al instituţiei; 

- participă la realizarea de documente electronice cu caracter complex sau cu 

conţinut special (prezentări, grafice, imagini, desene, rapoarte etc.), la solicitarea 

compartimentelor de specialitate din instituţie; 
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- urmăreşte şi răspunde de funcţionarea corectă şi continuă a resurselor informatice 

din cadrul sistemului informatic al instituţiei, sens în care face propuneri pentru 

înlocuirea/actualizarea/repunerea în stare de funcţionare a resurselor informatice 

necorespunzătoare; nu răspunde de corectitudinea datelor introduse de către 

utilizatori în sistemul informatic al instituţiei; 

- urmăreşte şi răspunde de implementarea/instalarea/configurarea noilor resurse în 

cadrul sistemului informatic al instituţiei; 

- este unicul utilizator al conturilor echivalente contului de administrator de domeniu 

şi menţine confidenţialitatea datelor asociate acestuia; 

- efectuează şi răspunde de monitorizarea continuă a sistemului informatic al 

instituţiei, în vederea detectării şi eliminării eventualelor ameninţări de natură 

informatică, precum şi a cauzelor şi efectelor acestora; 

- monitorizează nivelul de pregătire al angajaţilor instituţiei, din punctul de vedere al 

capabilităţii acestora de a utiliza sistemul informatic şi resursele puse la dispoziţie 

de către acesta; face propuneri privind necesitatea participării la cursuri de 

pregătire în domeniul informatic, pentru oricare dintre angajaţii instituţiei; 

- urmăreşte şi face propuneri în vederea asigurării respectării prevederilor legale 

specifice domeniului informatic, în cadrul sistemului informatic al instituţiei; 

- întocmeşte şi menţine la zi documentaţiile specifice (inventarul echipamentelor de 

tehnică de calcul, documentaţii de utilizare şi de întreţinere, instrucţiuni specifice 

etc.); 

- actualizează conţinutul site-ului instituţiei, în conformitate cu solicitările care îi sunt 

transmise de către conducerea instituţiei sau de către compartimentele/direcţiile 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Piteşti. 

 Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Pitești îndeplinește 

următoarele atribuții principale: 

- informarea generală asupra ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale, regionale 

sau naţionale; 

- punerea la dispoziţia turiştilor de materiale de promovare locale, regionale sau 

naţionale; 

- informarea privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit; 

- informarea cu privire la posibilităţile de rezervare a biletelor de transport, precum 

şi cu privire la ghizi turistici locali, naţionali şi specializaţi; 

- organizarea de manifestări expoziţionale de turism pe plan local şi regional şi de 

activităţi generale de marketing intern şi extern cu rol în creşterea circulaţiei 

turistice locale şi regionale; 

- consilierea cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale, regionale şi 

naţionale, ca serviciu cu titlu gratuit; 
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- cooperarea cu instituţiile locale şi regionale pe probleme de turism (autorităţi ale 

administraţiei publice locale, camere de comerţ, Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională etc.); 

- cooperarea cu autoritatea publică centrală pentru turism şi furnizarea, la cererea 

acesteia, de date statistice referitoare la circulaţia turistică locală şi regională, de 

date referitoare la evenimente cu rol în creşterea circulaţiei turistice care se 

realizează pe plan local şi regional, precum şi furnizarea altor informaţii referitoare 

la activităţile turistice şi oferta turistică pe plan local şi regional; 

- efectuarea de activităţi de cercetare de piaţă pe plan local şi regional, de analiză, 

planificare, structurare şi elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală şi 

regională şi marketing 

- turistic, în colaborare cu autorităţi ale administraţiei publice locale şi cu autoritatea 

publică centrală pentru turism; 

- oferirea de informaţii cu privire la autorităţile competente în soluţionarea 

reclamaţiilor care se înregistrează pe plan local cu privire la calitatea serviciilor 

turistice. 

- îndeplinește și alte sarcini stabilite de șefii ierarhic superiori, în condițiile legii; 

Atribuţii specifice compartimentelor independente subordonate direct 

primarului Municipiului Pitești 

Compartimentele independente subordonate direct primarului municipiului Piteşti 

sunt următoarele: 

a. Biroul Management Resurse Umane şi Protecţie Civilă; 

b. Biroul Audit Public Intern; 

c. Biroul de Promovare a Municipiului; 

d. Compartimentul Cabinet Primar. 

Biroul Management Resurse Umane şi Protecţie Civilă organizează şi realizează 

gestiunea resurselor umane în sensul definit de Statutul funcţionarilor publici şi de legislaţia 

muncii, distinct pentru demnitari, funcţionarii publici şi personalul contractual. 

În domeniul gestionarii resurselor umane îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- întocmeşte documentele necesare pentru aprobarea organigramei, a numărului de 

personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului, precum 

şi pentru instituţiile şi serviciile publice din subordinea consiliului local; 

- redactează Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 

primarului şi Regulamentul Intern în colaborare cu conducerea 

direcţiilor/compartimentelor independente din structura acestuia; 

- întocmeşte anual, în colaborare cu conducerea direcţiilor/compartimentelor 

independente în care se regăsesc funcţii publice, Planul de ocupare a funcţiilor 

publice, care este supus spre aprobare consiliului local, la iniţiativa primarului; 
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- aplică prevederile legale privind stabilirea drepturilor salariale, 

promovarea/avansarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual, 

calcularea şi acordarea indemnizaţiilor pentru demnitari; 

- fundamentează fondul de salarii anual pentru aparatul de specialitate al primarului 

şi verifică modul de fundamentare a cheltuielilor de personal propuse de către 

serviciile publice finanţate din bugetul local; 

- asigură gestionarea fişelor posturilor; 

- asigură consilierea etică a funcţionarilor publici; 

- organizează şi realizeză împreună cu membrii comisiilor de concurs sau de 

examinare, după caz, desfăşurarea în condiţiile legii a concursurilor şi examenelor 

pentru recrutarea/promovarea funcţionarilor publici/personalului contractual; 

- întocmeşte, completează şi gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor 

publici şi ale personalului contractual; 

- ţine evidenţa sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarilor publici şi personalului 

contractual; 

- transmite preşedintelui comisiei de disciplină a funcţionarilor publici toate 

documentele solicitate; 

- asigură implementarea prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi 

regimul incompatibilităţilor în exercitarea funcţiilor publice, declaraţiile de avere şi 

de interese ale salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- organizează şi coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională; 

- coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual; 

- monitorizează perioada de stagiu a funcţionarilor publici debutanţi şi urmăreşte 

respectarea procedurii privind definitivarea în funcţie publică a acestora; 

- monitorizează evoluţia în carieră a salariaţilor – funcţionari publici şi personal 

contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

- întocmeşte documentele necesare pentru numirea/angajarea, 

avansarea/promovarea, trecerea/mutarea temporară sau definitivă în cadrul altui 

compartiment, transferarea, detaşarea, delegarea, delegarea de atribuţii şi 

încetarea raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă, după caz, 

pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile 

publice fără personalitate juridică; 

- stabileşte şi asigură evidenţa vechimii în muncă a salariaţilor din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor publice fără personalitate 

juridică; 

- operează înregistrări în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; 
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- verifică respectarea programului de lucru de către salariaţii primăriei; 

- urmăreşte întocmirea planificării concediilor de odihnă, efectuarea acestora, ţine 

evidenţa acestora şi altor categorii de concedii acordate potrivit legii; 

- întocmeşte şi depune în termen dosarele de pensionare; 

- asigură eliberarea, evidenţa, precum şi vizarea semestrială a legitimaţiilor de 

serviciu; 

- coordonează activitatea de stagiu şi practică efectuată în cadrul instituţiei de către 

elevi şi studenţi; 

- întocmeşte şi eliberează, la solicitarea angajaţilor, adeverinţe de salariat; 

- monitorizează sarcinile de serviciu rezultatele în urma şedinţelor operative; 

În domeniul Protecţiei Civile îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- exercită controlul aplicării prevederilor legale privind protecţia civilă pe plan local; 

- organizează, coordonează şi îndrumă activitatea de pregătire pe linie de protecţie 

civilă în municipiul Piteşti şi întocmeşte planurile operative, de pregătire şi 

planificare a exerciţiilor de specialitate; 

- execută exerciţii, aplicaţii şi activităţi de pregătire privind protecţia civilă; 

- asigură menţinerea în stare de funcţionare a punctului de comandă; 

- urmăreşte modul de întreţinere a spaţiilor de adăpostire colectivă de către 

administratorul acestora; 

- asigură alarmarea, protecţia şi pregătirea populaţiei pentru situaţiile de protecţie 

civilă; 

- asigură evaluarea şi centralizarea datelor privind solicitările de ajutoare şi de 

despăgubiri în cazul situaţiilor de protecţie civilă; 

- propune evacuarea populaţiei din zonele afectate în caz de dezastre sau alte situaţii 

de protecţie civilă şi stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea hranei, a cazării 

şi alimentării cu energie şi apă a populaţiei evacuate; 

- stabileşte măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată; 

- cooperează cu Serviciul de Protecţie Civilă din cadrul Inspectoratului Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă şi cu Celulele de urgenţă ale instituţiilor şi agenţilor 

economici din municipiu; 

- gestionează, depozitează, întreţine şi conservă tehnica, aparatura şi materialele de 

protecţie civilă; 

- asigură aplicarea corespunzătoare a măsurilor necesare pentru prevenirea şi 

stingerea incendiilor, la nivelul primăriei. 

 În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îndeplineşte următoarele atribuţii: 
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- identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare activitate şi pentru fiecare 

angajat, potrivit legii; 

- elaborează şi actualizează Planul de prevenire şi protecţie; 

- elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor 

de securitate şi sănătate în muncă; 

- elaborează Programul de instruire-testare a salariaţilor; 

- urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul 

vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor; 

- organizează şi urmăreşte efectuarea controlului medical atât la angajare cât şi cel 

periodic; 

- execută instruirea introductiv-generală la personalul nou angajat. 

 Biroul Audit Public Intern îndeplineşte următoarele atribuţii: 

- elaborează norme metodologice specifice Primăriei Municipiului Piteşti, cu avizul 

Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern; 

- elaborează proiectul Planului anual de audit public intern; 

- efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de 

management financiar şi control ale primăriei şi ale instituţiilor finanţate din bugetul 

local sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, 

economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

- informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre 

- recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum 

şi despre consecinţele acestora; 

- raportează periodic primarului, despre constatările, concluziile şi recomandările 

rezultate din activităţile de audit; 

- elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern; 

- desfăşoară misiuni de audit ad-hoc, respectiv misiuni cu caracter excepţional, 

necuprinse în planul anual, în condiţiile legii; 

- verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita 

etică a auditorilor din cadrul Primăriei Municipiului Piteşti. 

- informează conducătorul instituţiei publice şi structura de control intern abilitată, 

despre iregularităţile si prejudiciile constatate; 

- evaluează activitatea de constituire a veniturilor publice, respectiv autorizarea, 

stabilirea titlurilor de creanţă precum şi a facilitaţilor acordate la încasarea 

acestora; 

- constată prejudiciile create la bugetul local şi urmăreşte recuperarea acestora; 
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- adaugă plus-valoare prin formularea de recomandări acolo unde activitatea de 

constituire şi încasare a impozitelor şi taxelor locale prezintă disfuncţionalităţi. 

Biroul de Promovare a Municipiului îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

- realizează materiale promoţionale şi alte materiale de prezentare a municipiului; 

- asigură editarea unor broşuri şi pliante ale municipalităţii (inclusiv harta 

municipiului); 

- planifică şi participă la organizarea de evenimente, manifestări şi acţiuni cultural-

artistice şi de prezentare a municipiului (concerte şi festivaluri) adresate 

cetăţenilor; 

- organizează şi realizează acţiunile de protocol în cadrul evenimentelor organizate 

de către municipiul Piteşti; 

- asigură promovarea turistică a municipiului; 

- participă, împreună cu comitetul desemnat, la organizarea „Simfoniei Lalelelor”, la 

realizarea materialelor promoţionale (afiş, invitaţii, cupa simfoniei, trofee, cadouri 

delegaţii), la stabilirea programului delegaţiilor, la primirea invitaţilor, primirea 

oficială a delegaţiilor; 

- asigură traducerea materialelor de promovare a municipiului Piteşti în limba de 

circulaţie internaţională (franceză/engleză); 

- răspunde de gestionarea, verificarea şi actualizarea permanentă a informaţiilor 

postate pe site-ul www.primăriapitesti.ro la rubricile stabilite conform notei interne 

pentru care este desemnat responsabilul de la nivelul biroului; 

- observă tendinţe sociale, economice şi politice ce pot influenţa activitatea instituţiei 

şi face recomandări pentru îmbunătăţirea imaginii acesteia; 

- iniţiază, scrie şi participă la implementarea de proiecte care vizează promovarea 

municipiului; 

- asigură serviciul de secretariat la cabinetul primarului; 

- asigură relaţia cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice 

locale; 

- asigură relaţia cu mass-media. 

 Atribuţiile specifice Compartimentului Cabinet Primar se stabilesc prin dispoziţie a 

primarului municipiului Piteşti. 
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Atribuţii specifice Compartimentelor Secretariat Secretar şi Secretariat 

Viceprimar 

 Compartimentul Secretariat Secretar are următoarele atribuţii: 

- asigură lucrări de secretariat; 

- efectuează lucrări de dactilografiere şi multiplicare a diferitelor materiale din 

cadrul direcţiei aflată în coordonarea secretarului. 

- asigură desfăşurarea în bune condiţii a întâlnirilor secretarului 

- efectuează legături telefonice pentru secretarul municipiului; 

- primeşte, înregistrează şi asigură arhivarea documentelor clasificate; 

- asigură evidenţa documentelor primite/expediate prin poşta specială; 

 În subordinea viceprimarilor se află câte un Compartiment Secretariat care asigură 

lucrările de secretariat ale acestora precum şi lucrări de dactilografiere ale direcţiilor aflate 

în coordonarea viceprimarilor. 
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Capitolul II. Studiul privind percepția cetățenilor asupra calității și 

performanței serviciilor Primăriei Municipiului Pitești 

Scopul studiului este de a contribui la măsurarea percepției cetățenilor asupra 

calității și performanței serviciilor oferite de Primăria Municipiului Pitești și a instituțiilor 

subordonate și de a propune o interpretare a datelor obținute, din perspectiva performanței 

și calității serviciilor publice la nivelul instituției. 

Obiectivul general al cercetării îl reprezintă introducerea de sisteme și standarde 

comune în Primăria Municipiului Pitești, ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanța cu SCAP, în vederea îmbunătățirii managementului performanței 

și a calității serviciilor oferite. 

Obiectivele specifice ale cercetării sunt: 

 Creșterea capacității Primăriei Municipiului Pitești prin implementarea unui sistem 

de management al performanței și calității, corelat cu Planul de acțiune pentru 

prioritizarea sș etapizarea implementării managementului calității; 

 Îmbunătățirea competențelor personalului de conducere și execuție din Primăria 

Municipiului Pitești. 

Primăria Municipiului Pitești își propune ca, prin prezenta cercetare, să determine 

factorii potențatori necesari pentru crearea unui sistem de administrație publică eficientă, 

responsabilă, credibilă, transparentă și deschisă în relația cu beneficiarii serviciilor oferite 

(în special pentru cetățenii municipiului și a afacerilor rezidente sau operatoare aici) și de 

asemenea, crearea unei administrații publice coerente și stabile, în stare și în măsură să 

sprijine dezvoltarea un mediu de afaceri sănătos și echilibrat, contribuind astfel la atingerea 

obiectivelor „Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020”, a 

„Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pitești 2014 – 2023” și a 

obiectivelor „Strategiei Europa 2020”. 

Pentru eficiență în adaptarea la nevoile socio-economice actuale din Municipiul 

Pitești, Primăria Municipiului Pitești trebuie să își concentreze acțiunile și eforturile atât pe 

misiunile sale standard, de aplicare a cadrului legislativ și de furnizare a serviciilor publice, 

dar și pe servicii noi adresate cetățenilor, cu abordări moderne și inovatoare. De aceea sunt 

necesare procese decizionale conforme și transparente, personal pregătit și încadrat într-

un sistem de management eficient, transparența achizițiilor publice, o structură 

administrativă adaptată, procese și proceduri de funcționare simple și constante, precum și 

o cultură organizațională concentrată pe prioritizarea interesului public. 

Pentru creșterea calității actului administrativ, eforturile Primăriei Municipiului 

Pitești ar trebui să fie direcționate către utilizarea eficientă a resurselor disponibile, să se 

adapteze la cerințele publicului și să facă față provocărilor actuale, să anticipeze 

evenimente și situații care ar crea disconfort sau perturbări ale activităților umane, să fie 

accesibilă cetățenilor și să raporteze cetățenilor starea de fapt. În acest mod, administrația 



   

70 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul 
Social European 

 
 

Municipiului Pitești va deveni credibilă și capabilă să implementeze acțiuni, activități și 

proiecte în interesul cetățenilor. 

Pentru realizarea studiului s-a procedat la efectuarea a doua tipuri de interviu cu 

respondenți distincți, unul fiind orientat către cetățenii Municipiului, fără a îi exclude însă 

din interviuri pe aleșii locali sau angajații Primăriei care în timpul lor liber au statutul de 

cetățeni simpli; cel de-al doilea tip de interviu a fost orientat către aleșii locali/personalul 

de conducere/ funcționarii publici/ personalul contractual și a fost destinat exclusiv 

acestora. 
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Interviurile cu cetățenii – procesul de realizare, rezultatele cercetării și interpretarea 

datelor 

Procesul de realizare a interviurilor 

Interviurile au avut acoperire locală, fiind realizate pe un eșantion reprezentativ 

(vârstă, sex și nivel de educație) și reprezentativitate teritorială în raza Municipiului Pitești, 

de 255 cetățeni, în calitatea lor de beneficiari ai serviciilor publice și actului de 

administrare.  

Componentele eșantionului au fost distribuite astfel încât interviurile să fie 

reprezentative la nivel local și să asigure respectarea principiului egalității de șanse. 

Întrebările din interviu au fost formulate în așa măsură încât:  

- să raspundă obiectivului de identificare a așteptărilor cetățenilor în legatură cu 

calitatea și performanța serviciilor oferite de Primăria Municipiului Pitești; 

- să furnizeze informații relevante pentru stabilirea nevoilor de identificare a soluțiilor 

de îmbunătațire a percepției cetățenilor asupra calității și performanței serviciilor 

oferite de Primăria Municipiului Pitești. 

- să evalueze percepția privind situația prezentă; 

- să inventarieze așteptările cu privire la calitatea serviciilor oferite de administrația 

publică locală; 

- să permită identificarea standardelor privind relationarea cetățeni – funcționari 

publici (comportamentele acceptate și inacceptabile în cadrul acestei relaționari, 

inclusiv din perspectiva incluziunii sociale și nediscriminarii, pentru ambele părți). 

Accentul în interviurile cu cetățenii a fost pus pe următoarele aspecte:  

- percepția cetățenilor cu privire la transparența în Primăria Municipiului Pitești și 

instituțiile subordonate;  

- procedurile de dialog constructiv cu cetățenii;  

- atragerea publicului în procesele decizionale și consultative;  

- opinii referitoare la utilitatea și eficiența instrumentelor de e-guvernare în 

administrația publică; 

Specificațiile grupului de respondenți: 

- Eșantion: 255 de cetățeni chestionați, persoane cu vârsta minima de 18 ani împliniți; 

- Unitatea de analiză: cetățeanul Municipiului Pitești (domiciliul în Municipiul Pitești). 

Procedura efectivă de lucru 

Primul pas a fost reprezentat de organizarea unei ședințe de lucru cu operatorii de 

interviuri selectați (toate persoanele selectate pentru realizarea interviurilor cu cetățenii 

sunt persoane cu pregătire academică solidă – doctoranzi, studenți de master și studenți în 

ani terminali la specializări precum sociologie, psihologie, economie, statistică).  
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În cadrul ședinței, cei cinci operatori și coordonatorul echipei au fost instruiți despre 

modul de operare, modul de identificare a persoanelor intervievate, procesul de scriere a 

datelor și răspunsurilor primite, modul de acțiune în situații de risc și modele de aplanare 

ale unor eventuale situații delicate.  

Fiecare dintre ei a primit un număr de 54 de formulare de interviu pentru un număr 

de 6 zile de operare în teren (23 - 28.04.2018), un dispozitiv care să le permită manevrarea 

și depozitarea temporară a formularelor de interviu, pixuri, ecusoane personalizate, sticle 

cu apă și date de contact ale coordonatorului echipei de operatori.  

Următorul pas a fost reprezentat de identificarea sediilor secțiilor de vot și arealul 

de acoperire al acestora, pentru a eficientiza munca operatorilor și pentru a exclude dubla 

procesare a unor zone sau omiterea altora. După aceasta, fiecare dintre operatori a primit 

câte un eșantion - o lista cu secțiile de vot (numărul și centrul Sud -Vest) în care urmau să 

se realizeze interviurile, dar și numărul de interviuri ce trebuie realizate pe fiecare secție 

în parte pentru a păstra balanța pe vârsta, sex și nivel de educație, plus reprezentativitatea 

teritorială și asigurarea respectării principiului egalității de șanse.  

În prima zi de lucru coordonatorul echipei de operatori a prezentat fiecăruia dintre 

operatori arealul individual de realizare a interviurilor și s-a asigurat că aceștia din urmă au 

înțeles exact cum este delimitat arealul în cauză și modul efectiv de selecție a gospodăriilor 

persoanelor intervievate. 

Modalitatea de selecție a persoanelor intervievate 

Procesul de intervievare al cetățenilor s-a început cu primul număr (prima 

gospodărie) din dreapta secției de vot (stând cu fața la secția de vot). În cele mai multe din 

cazuri secția de vot a fost situată într-o școală sau grădiniță. Pentru selecția celei de-a doua 

gospodărie din care să se intervieveze cetățeni, s-a stat cu fața spre gospodăria unde a fost 

completată fișa de interviu și s-a aplicat un pas statistic de 2 - la case/blocuri/gospodării. 

Astfel, a 2-a casa/bloc din dreapta a fost următoarea selecție. În cazul în care străzile se 

terminau, s-a continuat pe prima stradă la dreapta. Urmând acest traseu s-a ținut pasul 

statistic până la epuizarea numărului de fișe de interviu din eșantionul respectiv. În 

momentul în care un operator termina fișele de pe un eșantion, acesta anunța coordonatorul 

echipei și primea un nou eșantion și alte fișe de interviu, numărul acestora variind în funcție 

de mărimea eșantionului și a arealului acoperit. 
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Rezultatele cercetării și interpretarea datelor 

Întrebarea nr. 1: „Dumneavoastră personal sunteți mai degrabă mulțumit sau 

nemulțumit de modul în care arată localitatea dumneavoastră astăzi?” 

 

Figura nr. 1 

Gradul de mulțumire în ceea ce privește modul în care arata Municipiul Pitești este 

evident, aproape 80% din respondenți declarându-se „mai degrabă mulțumiți”, doar puțin 

peste 20% declarându-se mai degrabă nemulțumiți de modul în care arata localitatea.   

- „De ce sunteți mulțumit/nemulțumit?” 

Principalele răspunsuri generate de respondenți care se declară mai degrabă 

mulțumiți sunt legate de curățenia din oraș, în special zonele centrale și spațiile verzi ale 

municipiului. De asemenea s-au remarcat răspunsurile legate de gradul ridicat de civilizație 

a orașului și de calitatea superioară a investițiilor în infrastructură, efectuate de Primăria 

și Consiliul Local al Muncipiului Pitești. Un aspect important remarcat de respondenți este 

vizibilitatea dată orașului de evenimentele culturale desfășurate aici („Simfonia Lalelelor”). 

În cazul respondenților nemulțumiți de modul în care arată localitatea, atitudinea 

de nemulțumire este generată în mare parte de lipsa parțială a unor acțiuni și proiecte care 

să vizeze zonele periurbane (zonele de limita între Municipiul Pitești și localitățile 

învecinate), lipsa unor soluții de durată sau definitive în ceea ce privește câinii vagabonzi 

și gunoiul depozitat ilegal.  

Un alt motiv de nemulțumire este generat de lipsa parțială sau totală în unele zone 

a spațiilor de așteptare acoperite în stațiile de transport public în comun. O problemă 

identificată care a generat un val de nemulțumire este durata de așteptare pentru 

evacuarea zăpezii de pe carosabil și căile pietonale. 

De remarcat că în cazul răspunsurilor „mai degrabă mulțumit” se evidențiază o 

ușoara majoritate care afirmă că este loc și de mai bine, mai ales în ceea ce privește aspecte 

legate de investiții în infrastructura urbană, investiții în unități de transport public și 
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eficientizarea acestuia prin o mai buna coordonare și un eventual nou plan de mobilitate 

urbană. Respondenții au recomandat o mai multa atenție zonelor aflate la limita exterioară 

a municipiului și zonele aflate în imediata apropiere a acestui, dat fiind faptul că o mare 

parte din cei care locuiesc în aceste zone lucrează în zonele centrale și industriale ale 

orașului.  

O alta sugestie venită din partea cetățenilor este legată de optimizarea procesului 

de colectare a deșeurilor și încadrarea în zonele de acțiune a serviciului public de salubritate 

a zonelor cu noi construcții locative (blocuri sau case monofamiliale). 

Întrebarea nr. 2: „Care este gradul dumneavoastră de satisfacție față de 

serviciile oferite de Primăria Municipiului Pitești?” 

 

Figura nr. 2 

Posibilitățile de răspuns au fost : a) Foarte ridicat; b) Ridicat; c)Slab; și d) Foarte 

slab; 

Cei mai mulți dintre respondenți (peste 70%) au declarat un grad ridicat sau foarte 

ridicat de satisfacție față de serviciile oferite de Primăria Municipiului Pitești și serviciile 

publice subordonate acesteia (respectiv 40% pentru grad ridicat de satisfacție și 31.9% 

pentru un grad foarte ridicat de satisfacție). 21,5% dintre respondenți au declarat un grad 

slab de satisfacție față de serviciile oferite de Primăria Municipiului Piteșri și serviciile 

publice subordonate acesteia și doar 6,7% au declarat un grad de satisfacție foarte slab față 

de serviciile consumate/interacțiunea cu Primăria Municipiului Pitești și serviciile publice 

ale acesteia. 

Un grad ridicat și foarte ridicat de satisfacție al respondenților, respectiv al 

cetățenilor intervievați, denota un grad sporit de profesionalism al angajaților Primăriei 

Municipiului Pitești și un grad mare de soluționare a cererilor emise de cetățeni la adresa 

instituției și a serviciilor publice din subordine.  
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De remarcat însă ca mai mult de un sfert dintre cetățenii respondenți au declarat un 

anume grad de nemulțumire – stare de fapt ce ar trebui să genereze o schimbare de atitudine 

în ceea ce privește eficientizarea proceselor interne în Primăria Municpiului Pitești și 

reducerea birocrației în procesele administrative și cele de interacțiune cu cetățenii. 

Birocrația, de fapt reducerea birocrației așa cum o găsim și în Strategia pentru consolidarea 

Administrației Publice 2014-2020, trebuie să fie o prioritate, o sugestie în aceasta direcție 

fiind instituirea de ghișee unice sau după caz a ghișeelor electronice unice – situații care ar 

decongestiona și serviciile de relații directe cu publicul și departamentele operative 

"încărcate" cu un volum mare de muncă. 

Întrebarea Nr.3: „Ce cunoașteți despre serviciile publice furnizate de Primăria 

Municipiului Pitești?” 

 

Figura nr. 3 

Majoritatea respondenților (64,5%) cunosc exemple de servicii furnizate de Primăria 

Municipiului Pitești și Serviciile Publice subordonate. La cererea operatorilor de interviu, 

cetățenii intervievați au fost în măsură să enumere corect mai mult de trei servicii publice 

gestionate direct sau indirect de Primăria Muncipiului Pitești.  

Aproape 20%, însă, nu au fost în măsură să diferențieze serviciile publice furnizate 

de Primăria Municipiului Pitești, fapt ce poate fi atribuit atât lipsei interesului față de 

procesele și procedurile administrative, a lipsei unei programe de informare civică a 

cetățenilor, cât și din lipsa parțială sau totală a acoperirii informaționale asupra a ceea ce 

face autoritatea publică locală și instituțiile conexe. 

Un procent de 16.1% au preferat să nu răspundă sau nu au știut despre ce servicii 

este vorba, ceea ce poate fi interpretat, ca și în cazul respondenților ce nu au știut să 

recunoască serviciile furnizate de Primăria Municipiului Pitești, ca o lipsă parțială de 

informare și educație civica.  

Doar în puține cazuri operatorii de interviu au înregistrat lipsa voinței de a răspunde 

la întrebare din motive subiective. 
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Întrebarea nr. 4.: „Considerați ca Primăria Municipiului Pitești furnizează 

corespunzător serviciile publice către cetățeni?” 

 

Figura nr. 4 

La întrebarea numărul 4, majoritatea respondenților (80%) au răspuns că ei consideră 

corespunzător modul de furnizare a serviciilor de către Primăria Municipiului Pitești și 

aproximativ 19% necorespunzător.  

Daca ne orientam la prima întrebare observăm că procentajul persoanelor 

nemulțumite de modul în care arată orașul și persoanele nemulțumite de modul în care 

Primăria furnizează serviciile este aproape identic, dar asta nu înseamnă că este vorba de 

aceeași respondenți. 

Atât respondenții care au declarat ca Primăria nu furnizează corespunzător serviciile 

către cetățeni, cat și o parte (aproximativ o treime) din cei care au declarat ca Primăria 

furnizează corespunzător, au apreciat ca situația poate fi îmbunătățită, mai ales partea de 

rapiditate a proceselor și de reducere a birocrației în relația cu cetățenii și companiile. 

Respondenții au apreciat profesionalismul angajaților din Primărie și din cadrul 

serviciilor publice subordonate acesteia.  

De asemenea respondenții au remarcat volumul mare de lucru căruia trebuie să îi 

facă față angajații și necesitatea automatizării unor procese, acolo unde este posibil. Unde 

nu este posibilă automatizarea și digitalizarea, să se mărească efectivul de lucru al 

instituției. 
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Întrebarea Nr. 5: „Ce așteptări aveți cu privire la nivelul calității serviciilor 

Primăriei Municipiului Pitești?” 

- ”De identificat minim 3 așteptări cu privire la calitatea serviciilor oferite de administrația 

publica locală” 

La această întrebare, majoritatea respondenților au declarat necesitatea creșterii 

calității serviciilor oferite de Primăria Municipiului Piteșri și de instituțiile subordonate, 

creștere a calității ce ar trebui să se realizeze prin următoarele mijloace sau instrumente: 

- Scăderea numărului de autorizații și aprobări pentru efectuarea unor lucrări sau acțiuni; 

- Scăderea birocrației – în special scăderea numărului de ghișee și birouri pe la care 

trebuie să treacă un cetățean pentru rezolvarea unei probleme administrative; 

- Creșterea gradului de profesionalism al angajaților care interacționează direct cu 

cetățenii sau cu reprezentanții sectorului de afaceri; 

- Creșterea profesionalismului personalului de execuție și control; 

- Creșterea gradului de transparență organizațională. 

În vederea îmbunătățirii nivelului calității serviciilor publice furnizate de Primăria 

Municipiului Pitești și ca urmare a prevederilor Strategiei pentru consolidarea 

Administrației Publice 2014-2020, se recomandă reducerea birocrației în procesele 

administrative și operaționale și implementarea unor programe de formare profesională 

continua a angajaților, atât a celor care îndeplinesc funcții de control, cât și a celor care 

îndeplinesc funcții de execuție și poziții ce presupun interacțiunea cu publicul. 

Întrebarea Nr. 6.: „Cum ar trebui să fie serviciile oferite de Primăria Municipiului 

Pitești?” 

- ”Să descrie caracteristicile enumerate; De ce le doresc în acest fel?” 

Principalele caracteristici enumerate de respondenți pentru această întrebare au 

fost legate de sporirea gradului de transparență, eficientizarea proceselor, creșterea 

gradului de accesibilitate, creșterea calității și introducerea inovației. 

În ceea ce privește creșterea gradului de transparenta, respondenții au făcut 

referință atât la procesele administrative/birocratice, cât și la procesele decizionale ce îi 

afectează pe cetățeni.  

Procesele administrative pot dura, în opinia respondenților, mult timp și necesită un 

grad mare de concentrare a eforturilor cetățenilor și companiilor. Simplificarea și 

standardizarea acestora ar ajuta atât persoanele fizice cât și cele juridice să funcționeze 

mai eficient. 

Procesele decizionale duc lipsă, din punctul de vedere al respondenților, de 

transparență, fie că e vorba de o lipsă parțială sau totală. Lipsa transparenței în procesele 

decizionale este dată și de faptul că informația care este disponibilă pentru consultare 

publică nu este promovată prin diversele canale media.  
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Propuneri relevante în acest sens – transmiterea online sau pe TV a ședințelor de 

consiliu local și prezentarea unor rapoarte periodice de activitate. 

La capitolul eficientizarea proceselor, respondenții au identificat barierele interne 

din instituție și barierele interinstituționale, în cazurile care necesită soluționări și avize de 

la APL de grad I și II.  

De asemenea s-a remarcat necesitatea eficientizării proceselor la nivel de 

management și implementarea sistemelor de management integrat (în diferite versiuni de 

exprimare, cele mai multe la un nivel de exprimare simplă). 

În ceea ce privește creșterea gradului de accesibilitate, respondenții s-au referit atât 

la accesibilitatea fizică, în special dată de proximitatea fizicaă a unor servicii ale primăriei 

– prin înființarea unor centre de cartier, dar și de accesibilitatea procedurală – unele servicii 

având, conform respondenților, prețuri mai mari decât ar fi normal. 

Implementarea elementelor inovative în actul de administrație este văzută de o bună 

parte din respondenți, ca o soluție pentru îmbunătățirea calității actului administrativ și 

decizional.  

Întrebarea nr. 7: „Ce alte servicii ar trebui să furnizeze Primăria Municipiului 

Pitești pentru cetățenii orașului? Solicitați câteva exemple.” 

În urma procesării interviurilor efectuate cu cetățenii din Municipiul Pitești, au fost 

identificate câteva răspunsuri ce au caracter repetitiv și unele cu caracter inovator în ceea 

ce privește identificarea de noi servicii ce pot fi prestate sau îmbunătățiri ale celor care 

sunt disponibile deja, furnizate de Primăria Municipiului Pitești și de instituțiile 

subordonate: 

- Dezvoltarea infrastructurii urbane – investiții în infrastructura rutieră, transport public 

urban, sisteme eficiente de canalizare, parcări, parcări supraetajate sau subterane, 

organizarea eficientă a spațiilor verzi, instalarea de bănci (scaune) pe principalele 

artere ale orașului; 

- Investiții în infrastructura industrială și științifică – investiții în parcuri industriale și 

de cercetare, servicii de promovare a inovației -  care ar atrage investitori în domenii 

cu valoare adăugată mare; 

- Dezvoltarea serviciilor de e-Guvernare – implementarea serviciilor de eliberare online 

a documentelor, avizelor și autorizațiilor; implementarea ghișeului electronic unic; 

internet wireless (wi-fi) gratuit în spațiile publice; 

- Dezvoltarea de programe educaționale și sociale – programe educaționale de tip „a 

doua șansă”, programe de educație non-formală, programe de recalificare profesională, 

târguri de cariere, centre de donații și ajutor reciproc; 

- Dezvoltarea de programe și evenimente culturale – diversificarea opțiunilor de 

petrecere a timpului liber; organizarea de acțiuni și manifestări culturale;  
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- Dezvoltarea inițiativelor verzi și a „economiei verzi” - îmbunătățirea serviciilor de 

salubritate – punerea la punct a unui sistem integrat de colectare a deșeurilor care să 

acopere și noile zone rezidențiale; implementarea selectării diferențiate a deșeurilor; 

bike-sharing gratuit; zone cu trafic limitat; eficientizarea traseelor de transport în 

comun (stimularea utilizării acestuia în detrimentul autoturismelor personale); 

- Dezvoltarea infrastructurii sociale și educaționale – noi grădinițe publice, centre pentru 

persoanele fără adăpost,  centre de zi pentru bătrâni, centre de tineret, zone pentru 

petrecerea timpului liber. 

Întrebarea nr. 8: „Cat de performante/eficiente considerați că sunt serviciile 

oferite de Primăria Municipiului Pitești pe o scara de la 1 la 5 (în care 1 este minim și 

5 este maxim)? De ce?” 

 

Figura nr. 5 

Majoritatea respondenților au declarat evaluări bune sau foarte bune asupra 

eficienței și performanței serviciilor oferite de Primăria Municipiului Pitești – aproape 39% 

au notat cu 4 iar 35% cu 5 din 5 puncte maxim. Acest lucru denotă pe o parte o 

eficiență/performanță bună a serviciilor publice oferite de Autoritatea Publică Locală, dar 

și un grad bun de satisfacție a „clienților”. 

Cu toate acestea, există loc de îmbunătățire continuă – 12,5% din respondenți  au 

apreciat eficiența/performanța ca slabă sau foarte slabă (1-3,1%, 2-9,4%). Aceste grupuri 

de respondenți, respectiv cetățeni, nemulțumiți sau total nemulțumiți, chiar dacî sunt în 

număr mic față de majoritatea mulțumită, trebuie să genereze semne de întrebare asupra 

modului de prestare a serviciilor publice la nivel de Primăria Municipiului Pitești și mai ales 

asupra gradului de incluziune, accesibilitate și de mulțumire a beneficiarului final. 

Dacă se iau în calcul și persoanele care au notat cu „3” eficiența/performanța 

serviciilor publice, atunci avem 26,3% dintre respondenți care sunt mai degrabă nemulțumiți 
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sau aproape de limita de jos a satisfacției, ceea ce ar trebui să genereze la nivel de instituție 

măsuri care să vizeze îmbunătățirea situației în sine și îmbunătățirea percepției generale. 

Întrebarea Nr. 9: „Cum poate fi îmbunătățită performanța serviciilor oferite de 

Primăria Municipiului Pitești?” 

Din cele 255 de răspunsuri care au fost luate în calcul se evidențiază un set de 

răspunsuri cu câteva linii generale de acțiune în vederea îmbunătățirii performanței 

serviciilor oferite de Primăria Municipiului Pitești și instituțiile din subordine: 

- Creșterea gradului de transparență în cheltuirea banilor publici – transparentizarea 

achizițiilor publice, a declarațiilor de avere ale aleșilor locali. 

- Necesitatea investițiilor în echipamente și instrumente care ar sprijini 

eficientizarea serviciilor oferite – echipamente de calcul, rețelistică, softuri care să 

ajute la eficientizarea proceselor, eventual digitalizarea lor parțială sau completă. 

- Pregătirea continua a angajaților/prestatorilor efectivi de servicii – în special a 

celor care interacționează direct cu cetățenii sau de care depinde buna desfășurare a 

procesului de furnizare a serviciilor. 

- O comunicare mai bună cu publicul – promovarea mai bună a informațiilor de interes 

public pentru a evita situații în care nu se cunosc serviciile oferite sau posibilitățile 

generate de acestea. De asemenea, notificarea cetățenilor în situații excepționale prin 

intermediul canalelor media, telefonie mobilă sau alte resurse digitale.  

- Orientare către cetățeni a serviciilor –  să se ia în calcul în procesul de design a 

serviciilor, dar și în procesul de prestare, de prioritatea deținută de consumatorul final 

– cetățeanul și cel care plătește taxele. 

- Identificarea instrumentelor de stimulare și de sancționare a elementelor care 

diminuează performanța serviciilor – atât a personalului Primăriei cât și în cazul 

serviciilor externalizate a furnizorilor de servicii. 

- Instituirea unui regim de feedback și de review atât pentru serviciile prestate cât 

și pentru funcționarul/angajatul cu care a interacționat consumatorul/cetățeanul 

– după modele care au devenit populare în economia digitala (rating, feedback și 

recomandări). 

- Utilizarea resurselor digitale în promovarea serviciilor prestate – atât resursele 

oferite de web-site-urile administrației publice locale, cât și rețele de socializare și 

comunicare. 
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Întrebarea Nr. 10: „În interacțiunea cu angajații Primăriei, ce considerați că 

poate fi îmbunătățit?” 

În urma procesării interviurilor efectuate cu cetățenii din Municipiul Pitești, au fost 

identificate unele răspunsuri ce au caracter repetitiv și altele cu caracter inovator în ceea 

ce privește îmbunătățirea interacțiunii dintre cetățeni și angajații Primăriei și a instituțiilor 

subordonate: 

- Reducerea timpilor de așteptare – atât pentru prestarea primară a serviciului (timp 

de așteptare la ghișeu), cât și așteptarea ulterioară generată de durata de emitere a 

avizelor/aprobărilor/ alte acte de eliberarea cărora este responsabilă Primăria 

Municipiului Pitești și instituțiile subordonate; 

- Creșterea gradului de profesionalism a angajaților care interacționează direct cu 

beneficiarii - eventuale cursuri de relații cu clienții de care să beneficieze și care să 

aibă caracter obligatoriu; 

- Crearea unor condiții mai plăcute de așteptare respectiv spațiile/sălile de 

așteptare să fie dotate corespunzător în vederea creării unor condiții decente 

pentru cetățenii care se află în situația de a interacționa cu angajații primăriei – 

acest lucru ar diminua sentimentul de frustrare generat de consumarea timpului prin 

așteptare. De asemenea, luarea în calcul a adaptării programului de munca la nevoile 

beneficiarilor (program de lucru după ora 5 sau în zilele de sâmbătă); 

- Instituirea unor sisteme de ghișeu unic, interacționarea cât mai scurtă și cât mai 

redusă numeric a cetățenilor cu angajații - condiții care ar genera un număr mai mare 

de angajați care ar putea fi implicați în soluționarea efectivă a cererilor/problemelor/ 

petițiilor cetățenești; 

- Utilizarea eficientă și eficientizată a instrumentelor de e-Guvernare și 

interacționare digitala – pe o parte, implementarea soluțiilor digitale online 

(interacționarea cu Primăria prin intermediul unor platforme digitale accesibile de pe 

orice calculator conectat la Internet); pe de altă parte, instalarea unor dispozitive 

digitale de interacțiune care să presteze anumite servicii care pot fi automatizate și 

autonomizate (după modelul ATM-urilor și automatelor de plată bancare) care să fie 

poziționate în Primărie, instituțiile subordonate și în zonele cu flux pietonal sporit; 

- Remunerarea sau stimularea/ penalizarea angajaților în funcție de rezultate și de 

gradul de satisfacție a cetățenilor după interacțiunea cu aceștia (a se vedea 

posibilități de îmbunătățire a atitudinii angajaților,  demonstrarea politeții în raport cu 

toți cetățenii cu care interacționează). 

- Mai puțină birocrație, mai puține bariere administrative – evitarea instituirii unor 

bariere birocratice artificiale, mai ales în cazul interacțiunii cu companiile și instituțiile 

de drept privat care pot contribui la dezvoltarea localității. 
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Întrebarea Nr. 11: „Ați experimentat anumite tipuri de comportament ale 

angajaților Primăriei ce le considerați ca fiind inacceptabile?” 

 

Figura nr. 6 

Cea mai mare parte a respondenților au declarat că nu au experimentat 

comportamente inacceptabile din partea angajaților Primăriei Municipiului Pitești (peste 

76%). Cu toate acestea, aproximativ o cincime (23.8%) dintre persoanele intervievate au 

declarat că au fost în situația de a experimenta comportamente ce au lăsat de dorit în 

interacțiunea lor cu personalul instituției. 

Chiar dacă situația este oarecum pozitivă, feedback-ul negativ a peste o cincime din 

respondenți care sunt principalii „clienți” ai instituției, trebuie să genereze măsuri (în 

sectorul privat, nemulțumirea a peste 20% din clienți înseamnă foarte mult și cu siguranța 

un management responsabil ar include măsuri în direcția îmbunătățirii situației). 

Cel mai des s-a pomenit despre atitudinea de superioritate a unor angajați ai 

Primăriei, de așteptări foarte lungi în vederea beneficierii de servicii sau pentru a 

interacționa cu persoanele responsabile, vorbit urât și folosirea unor sintagme cu caracter 

peiorativ sau jignitor, în cazul unor refuzuri nu li s-a fundamentat legal sau procedural . 

Curios este faptul că majoritatea celor care au experimentat asemenea situații nu au recurs 

la acțiuni de sesizare a situațiilor create, motivul invocat fiind lipsa eficienței unor 

asemenea măsuri. 

Printre posibilele măsuri identificate de respondenți și care ar duce la îmbunătățirea 

situației ar fi: 

- Penalizarea persoanelor care dau dovadă de comportamente neconforme funcției și 

statutului de funcționar public; 

- Implementarea unui sistem de feedback și review al angajaților; 
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- Implementarea unor programe de formare în domeniul comunicării, dialogului 

intercultural și public speaking. 

Întrebarea Nr. 12: „Ce vă place cel mai mult atunci când interacționați cu 

angajații Primăriei?” 

În urma interviurilor efectuate și a procesării acestora, au fost identificate cinci 

elemente principale care generează mulțumire în rândurile respondenților, respectiv a 

cetățenilor: 

- Amabilitatea angajaților – angajați ai primăriei care dau explicații pe subiectele de 

interes cetățenesc și îi tratează frumos pe cetățeni; 

- Profesionalismul de care dau dovada – fiecare situație este tratată cu seriozitate și 

se căută toate soluțiile legale posibile pentru rezolvarea problemelor; 

- Eficiența – chiar dacă numărul angajaților este mic în comparație cu volumul de muncă, 

iar resursele tehnice limitate, aceștia fac dovada de eficiență în procese și reușesc să 

acopere necesarul de servicii publice; 

- Atitudinea pozitiva – parte a unei comunicări cu publicul de succes, acest element, 

alături de orientarea spre oferirea de soluții, sunt primordiale în crearea unei bune 

imagini a instituției și a creșterii gradului de mulțumire a populației în ceea ce privește 

Primăria Municipiului Pitești. 

- Empatia cu cetățenii – crearea unei atmosfere de suport psihologic și a unei atitudini 

de sprijin generează în rândurile cetățenilor feedback-uri pozitive, iar interacțiunea 

devine mai eficientă. 

De asemenea, au existat și răspunsuri de genul „nimic” sau „nu cred că îmi place 

ceva”, dar acestea au fost situații punctuale cu o reprezentativitate de sub 15% din 

respondenți și sunt conținute în interviuri în care nemulțumirea este generală și în special 

în interviuri în care la întrebarea numărul 11, respondenții declaraseră ca au experimentat 

comportamente inacceptabile. 
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Întrebarea nr. 13: „Cunoașteți cazuri de discriminare rezultate din 

interacțiunea cu  angajați ai Primăriei Municipiului Pitești?” 

 

Figura nr. 7 

Majoritatea respondenților (aproximativ 94%) au declarat că nu au experimentat și 

nici nu cunosc cazuri de discriminare a cetățenilor rezultate din interacțiunea cu angajații 

primăriei, indiferent de motivul discriminator.   

Cei aproape 6% dintre respondenți care au declarat că sunt în cunoștință de cauza 

asupra unor cazuri de discriminare au relatat că doar au fost martorii unor asemenea 

atitudini periculoase, principalul motiv discriminatoriu invocat fiind cel social.  

Conform relatărilor respondenților, unii angajați ai primăriei au demonstrat atitudini 

neprietenoase sau au creat situații dezavantajoase pentru persoane care erau „slab”/ 

„prost” îmbrăcate sau „se vedea că sunt săraci”. Aceste situații trebuie analizate cu o doza 

mai mare de obiectivism, deoarece acuzațiile de discriminare, indiferent de fundamentul 

acestora, sunt niște acuzații serioase.  

Ca și în cazul situațiilor în care reprezentanții primăriei au demonstrat 

comportamente inadecvate, nici respondenții, nici alte persoane cunoscute lor nu au 

întreprins măsuri de denunțare a acestor comportamente și evenimente specifice, ceea ce 

face foarte dificilă urmărirea situației ulterioare sau oricare posibilitate de îmbunătățire. 

Remarcăm de asemenea că nu au fost declarate cazuri de discriminare pe bază de 

sex, religie sau etnic. Respondenții care s-au declarat de alte etnii decât cea română nu au 

relatat experiențe de discriminare etnică, dimpotrivă, în cea mai mare parte din aceste 

cazuri, respondenții au relatat comportamente foarte profesioniste ale angajaților primăriei 

și instituțiilor subordonate.  
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Întrebarea nr. 14: „Cum credeți că poate fi combătută discriminarea (dacă 

există) în interacțiunea cu  personalul Primăriei Municipiului Pitești?” 

 

Figura nr. 8 

Chiar daca majoritatea respondenților au declarat că nu cunosc cazuri de 

discriminare cu implicarea angajaților Primăriei și instituțiilor subordonate, aproape două 

treimi au propus măsuri de luptă cu acest fenomen, în cazul manifestării sale în instituția 

vizată de studiu.  

Dintre aceștia, cei mai mulți (peste 33%) s-au declarat pentru contracararea 

problemei prin educație și anume prin implementarea în cadrul instituției a unor cursuri de 

formare în domeniul dialogului intercultural și a tolerantei, a egalității șanselor și a 

egalității de gen. 

Aproape o treime din respondenți s-au declarat pentru impunerea unor măsuri de 

sancționare a angajaților care se dovedesc a fi vinovați de asemenea fapte. În această 

direcție ei au propus și implementarea normelor în vigoare atât din Codul penal și civil, cîât 

și penalizarea conform normelor interne de funcționare. 

Mai mult de o treime (peste 69%) din respondenți au declarat că nu știu sau nu vor 

să răspundă la acesta întrebare, mai ales în prisma faptului că nu cunosc asemenea situații. 
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Întrebarea Nr. 15: „Interacționați cu aleșii locali?” 

 

Figura nr. 9 

Majoritatea respondenților au declarat că nu interacționează cu aleșii locali – 

aproximativ 70%, și doar 15 % o fac, mare parte cu intensități relativ slabe – o dată la patru 

ani, o dată pe an sau semestrial.  

Acest indicator este foarte mic, mai ales că este vorba despre o localitate cu o 

populație ce depășește cu puțin 160 mii de locuitori (conform datelor furnizate în urma 

recensământului din 2011). 

La întrebarea de ce nu interacționează cu aleșii locali, cele mai invocate motive au 

fost: 

- Lipsa interesului din partea persoanelor intervievate; 

- Lipsa timpului pentru a merge la întâlniri; 

- Lipsa unui cadru organizat pentru a se întâlni cu aleșii locali; 

- Lipsa unor inițiative din partea aleșilor; 

- Lipsa unor programe structurate de dialog continuu intre alegatori și aleși; 

- Lipsa capacității de a interacționa cu aleșii (poate fi considerat ca și subiectiv  - „nu am 

pile” sau „nu am relații”). 

În cazul celor care au declarat că interacționează cu aleșii, intervalele la care o fac 

au variat de la o dată pe săptămână, o dată pe lună, o dată pe an până la o dată la patru 

ani. Majoritatea acestor respondenți au declarat că interacționează relativ rar cu aleșii în 

cel mai multe din cazuri fiind vorba de o periodicitate lunară sau semestrială. 
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Putem considera că lipsa interesului cetățenilor de a interacționa cu aleșii, combinat 

cu lipsa unor acțiuni vizibile în aceasta direcție din partea aleșilor a dus la crearea situației 

actuale.  

Lipsa unor instrumente eficiente de comunicare între cele două grupuri poate crea 

nemulțumiri și frustrări în rândul cetățenilor – atâta timp cât au votat niște persoane ca 

reprezentanți în funcții decizionale, cât și o neclaritate și o frustrare profesională pentru 

aleși care își pot crea o imagine în care cetățenii sunt absolut neinteresați de ce se întâmplă 

în localitate și neinteres general legat de activitățile lor ca reprezentanți. 

Întrebarea Nr. 16: „Cum considerați că poate fi îmbunătățită interacțiunea cu 

aleșii locali?” 

Această întrebare a generat o serie de răspunsuri diverse dintre care au fost selectate 

cele mai relevante și cele cu caracter repetitiv. Principalele recomandări/propuneri ale 

respondenților au fost următoarele: 

- Apariții mai dese la în media locală a aleșilor, în special la posturile locale și 

regionale de televiziune și radio; 

- Creșterea gradului de transparență în procesele decizionale, vizibilitate mai mare 

pentru proiecte aflate în lucru și transparentizarea și eficientizarea cheltuielilor 

din bani publici – aceste direcții de acțiune ar genera, conform respondenților,  

încredere mai multă și s-ar crea imaginea unei administrații deschise și eficiente; 

- Crearea unei platforme online de comunicare între aleșii locali și cetățeni, 

eventuale forumuri de discuții pe teme de interes general; 

- Este nevoie ca aleșii să demonstreze interes pentru problemele cetățenilor – 

respondenții au apreciat că „oamenii au nevoie de atenție”. 

- Delegarea unor reprezentanți ai administrației locale și în special ai primarului pe 

fiecare din zonele/cartierele orașului – pe principiul „omului de încredere”; 

- Montarea unei cutii pentru reclamații și sugestii instalată într-un spațiu cu liber 

acces al publicului; 

- Crearea unor instrumente de dialog direct al aleșilor cu cetățenii atât punctuale pe 

problemele apărute, cât și unele cu caracter general și periodic; 

- Generarea unor raportări periodice asupra activității desfășurate; 

- Sondaje de opinie periodice cu cetățenii pentru identificarea problemelor de 

actualitate și prevenirea unor situații dificile în viitor; 

- Dezvoltarea unor canale noi de comunicare aleși-cetățeni, în special întâlniri 

directe, folosirea instrumentelor digitale, etc.; 

- Transmiterea în direct prin rețeaua globală de internet sau TV a ședințelor 

Consiliului Local – în modul acesta, cred unii respondenți, ar crește transparența 

actului decizional și gradul de responsabilitate al aleșilor.  
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Întrebarea Nr. 17: „Vă implicați în procesul de decizie cu privire la activitatea 

Primăriei?” 

 

Figura nr. 10 

Se observă din start un grad mare de neimplicare cetățenească în procesele 

decizionale de nivel local – peste 86% din respondenți au declarat că nu se implică sub vreo 

formă sau alta, doar mai puțin de 12% o fac în diferite moduri. 

La întrebarea de ce nu o fac și ce i-ar motiva să o facă, mare parte din respondenți 

au răspuns că nu știu că au asemenea instrumente de acțiune, nu cunosc nici măcar faptul 

că pot participa la ședințele de consiliu local sau că pot emite petiții sau cereri adresate 

Primăriei și Consiliului Local. 

Cei care se implica în procesul de decizie au enumerat următoare moduri: 

- Emiterea de petiții; 

- Participarea la ședințele de consiliu local; 

- Solicitarea de informații cu caracter public – date despre proiecte aflate în desfășurare, 

cheltuieli publice, etc.; 

- Solicitarea de audiente cu aleșii locali. 
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Întrebarea nr. 18: „Utilizați serviciile de e-guvernare ale Primăriei (ex. web-

site, plata taxelor online)?” 

 

Figura nr. 11 

Majoritatea cetățenilor nu cunosc cum sau nu accesează instrumentele de e-

guvernare, puse la dispoziție de Primăria Municipiului Pitești – peste 77% din respondenți au 

declarat că nu folosesc aceste instrumente; doar puțin peste 22% au declarat că o fac -  o 

parte din ei periodic, iar cel mai mulți sporadic. 

O parte din respondenții care nu folosesc instrumentele de e-guvernare au ădeclarat 

ca nu au acces la internet sau la un calculator – în special persoanele în vârsta sau persoanele 

trecute de 40-50 de ani; un alt motiv din cauza căruia nu folosesc aceste instrumente este 

lipsa informării asupra existentei lor și a posibilităților oferite de acestea; un alt motiv 

invocat, mai ales pentru plata online a taxelor și impozitelor, a fost lipsa de încredere și 

frica de frauda sau de nerealizare a unor plăți și eventuale penalități pentru neplată. 

Dintre cei care utilizează serviciile de e-guvernare, cei mai mulți au declarat că 

accesează pagina web a Primăriei Municipiului Pitești pentru a se informa și doar o mică 

parte din respondenți au declarat că își plătesc online taxele locale (prin intermediu 

portalului ghișeul.ro). 

Date demografice și situație socio-profesională a respondenților 

Această cercetare se dorește a fi o reflecție cât mai fidelă a realității din teren, din 

acest motiv s-a optat pentru reprezentativitatea grupurilor de vârsta, a sexelor și a 

grupurilor profesionale.  

În urma unei analize preliminare se observă o asemănare evidentă între structura 

grupelor în cadrul rezultatelor obținute la recensământul populației din 2011 în Municipiul 

Pitești și grupele de respondenți implicate în cadrul acestei cercetări, ceea ce ne face să 

afirmăm că prezentul studiu este reprezentativ și realist. 
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Împărțirea respondenților pe grupe de sex 

 

Figura nr. 12 

În cadrul ariei de cercetare care i-a avut ca respondenți pe cetățenii Municipiului 

Pitești, au fost intervievate 141 de femei și 114 bărbați cu domiciliul sau rezidenți în 

Municipiul Pitești – respectiv 55% femei și 45% bărbați. Nu au fost înregistrate situații în care 

respondenții nu au dorit să își declare sexul. 

Împărțirea respondenților pe grupe de vârsta 

 

Figura nr. 13 

Cei mai mulți respondenți se încadrează în grupele active sau cu capacitate din punct 

de vedere al pieței muncii – intervalele 18-34, 35-49 și 50-64 însumând peste 84% din 

respondenți. Doar mai puțin de 6% dintre respondenți au preferat să nu își declare vârsta. 
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Împărțirea respondenților în funcție de etnia acestora 

 
Figura nr. 14 

Majoritatea respondenților si-au declarat apartenența la grupul etnic al românilor – 

peste 91%. Doar aproape  9% din respondenți au declarat că sunt de altă etnie decât cea 

majoritara (6,2 rromi și 2,5 altele). Nu au fost înregistrate situații în care persoanele să nu 

vrea să își declare apartenența etnică. 

Împărțirea respondenților în funcție de nivelul studiilor absolvite 

 

Figura nr. 15 

Absolvenții de studii superioare universitare și post-universitare însumează aproape 40% 

din totalul respondenților, absolvenții de liceu (bacalaureat) și absolvenții de scoli post-

liceale însumează peste 40% din respondenți; mai puțin de 20% din respondenți au cel mai 
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înalt nivel al studiilor absolvite nivelul I de liceu, gimnaziul sau școală primară; niciun 

respondent nu a declarat că nu ar fi terminat niciun nivel de educație formală. 

Împărțirea respondenților în funcție de situația profesională 

 

Figura nr. 16 

Majoritatea, peste jumătate din respondenți, au declarat că sunt angajați, dintre care 

aproximativ 47% pe normă întreagă și puțin peste 9% cu normă de muncă parțială. Peste 22% 

dintre respondenți au declarat că sunt pensionari și puțin peste 14% s-au declarat șomeri 

sau casnici. Ponderea elevilor și studenților intervievați a fost de aproape 6%. 

Împărțirea respondenților pe grupe în funcție de sectorul în care activează 

(bugetar vs privat) 

 

Figura nr. 17 
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În cadrul grupului de respondenți, cea mai mare reprezentativitate o au angajații 

din sectorul privat ( peste 48%) și aproximativ 29% din respondenți au declarat că sunt 

bugetari – apartenența la acest grup au declarat-o și o mare parte din pensionari și elevi. 

Cel mai dificil în a-și stabili apartenența la o categorie sau alta au avut-o șomerii și casnicii. 
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Interviurile cu aleșii locali/personalul de conducere/ funcționarii publici/personalul 

contractual – procesul de realizare, rezultatele cercetării și interpretarea datelor 

Procesul de realizare a interviurilor 

Interviurile au avut acoperire instituțională, fiind realizate pe un eșantion 

reprezentativ (vârstă, sex și nivel de educație) și reprezentativitate ierarhică de 55 aleși 

locali/personal de conducere/ funcționari publici/personal contractual, în calitatea lor de 

prestatori ai serviciilor publice și gestionari ai actului de administrare.  

Componentele eșantionului au fost distribuite astfel încât interviurile să fie 

reprezentative la nivel instituțional și să asigure respectarea reprezentativității grupurilor 

și a egalității de șanse.  

Întrebările din interviu au fost formulate în așa măsură încât: 

- să raspundă obiectivului de identificare a așteptărilor aleșilor locali/personalului 

de conducere/angajaților în legatură cu calitatea și performanța serviciilor oferite 

de Primăria Municipiului Pitești; 

- să furnizeze informații relevante pentru stabilirea nevoilor de identificare a 

soluțiilor de  îmbunătațire a calitații și performanței serviciilor oferite de Primăria 

Municipiului Pitești; 

- să emită un punct de vedere cât mai obiectiv privind situația prezentă; 

- să inventarieze așteptările cu privire la calitatea serviciilor generate și oferite de 

administrația publică locală; 

- să permită identificarea standardelor privind relaționarea funcționari publici-

cetățeni (comportamentele acceptate și inacceptabile în cadrul acestei relaționari, 

inclusiv din perspectiva incluziunii sociale și nediscriminarii, pentru ambele părți). 

Accentul în interviurile cu aleșii locali/personalul de conducere/ funționarii 

publici/personalul contractual a fost pus pe următoarele aspecte:  

- percepția aleșilor locali/ personalului de conducere/ funcționarilor publici/ personalului 

contractual cu privire la transparența în Primăria Municipiului Pitești și instituțiile 

subordonate;  

- procedurile de dialog constructiv cu beneficiarii serviciilor prestate (cetățeni, persoane 

juridice);  

- generarea de idei noi cu privire la serviciile prestate, e-guvernare și la problemele interne 

ale instituției. 

- crearea de instrumente și condiții favorabile pentru atragerea publicului în procesele  

decizionale și consultative;  

- opinii referitoare la utilitatea și eficiența instrumentelor de e-guvernare în administrația 

publică. 
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Specificațiile grupului de respondenți 

- Eșantion: 55 de persoane -  aleși locali, personal de conducere, funcționari publici 

sau personal contractual din cadrul Primăriei Municipiului Pitești sau a instituțiilor 

subordonate; 

- Unitatea de analiză: angajatul/persoană cu funcție de conducere din cadrul 

Primăriei Municipiului Pitești (persoana aflată în relație contractuală sau factor 

decizional). 

Procedura efectivă de lucru 

Primul pas a fost reprezentat de organizarea unei ședințe de lucru cu operatorii de 

interviuri selectați (toate persoanele selectate pentru realizarea interviurilor cu cetățenii 

sunt persoane cu pregătire academică solidă – doctoranzi, studenți de master și studenți în 

ani terminali la specializări precum sociologie, psihologie, economie, statistică).  

În cadrul ședinței, cei doi operatori și coordonatorul echipei au fost instruiți despre 

modul de operare, modul de identificare a respondenților, procesul de scriere a datelor și 

răspunsurilor primite, modul de acțiune în instituțiile publice, protecția datelor cu caracter 

confidențial. 

Fiecare din cei doi a primit un număr inițial de 32 de formulare de interviu pentru o 

zi de operare în instituție (07.05.2018), un dispozitiv care să le permită manevrarea și 

depozitarea temporară a formularelor de interviu, pixuri, ecusoane personalizate, sticle cu 

apă și date de contact ale coordonatorului echipei de operatori. Prealabil au fost făcute 

toate demersurile legale și administrative pentru accesul operatorilor în clădirile 

instituțiilor vizate, și accesul acestora în birourile angajaților și a decidenților. 

Următorul pas a fost identificarea birourilor din care urmau să provină persoanele 

intervievate și delimitarea clară a zonelor de lucru pentru a exclude dubla procesare a unor 

birouri sau omiterea altora. După aceasta, fiecare dintre operatori a primit câte un eșantion 

- o listă cu birourile în care urma să identifice respondenții pentru  realizarea interviurilor, 

dar și numărul de interviuri ce trebuie realizate pentru a păstra balanța pe vârsta, sex și 

grad ierarhic și asigurarea respectării principiului egalității de șanse.  

Coordonatorul echipei de operatori a prezentat fiecăruia dintre operatori birourile 

în care trebuiau identificați respondenții pentru realizarea interviurilor și s-a asigurat că 

aceștia din urmă au înțeles modul de lucru, dat fiind specificul instituției vizate și a 

persoanelor intervievate. 

Modalitatea de selecție a persoanelor intervievate 

Operatorii au primit eșantionul - o listă cu clădirile administrative (sau angajații) 

Primăriei Municipiului Pitești unde urmau să se realizeze interviurile și numărul de fișe de 

interviu ce trebuiau realizate.  

Primul pas a fost acela al identificării clădirilor administrative ale Primăriei și a 

accesului în acestea prin intermediul persoanelor de contact propuse de Primărie. 

Respondenții au fost selectați  astfel încât să fie acoperite următoarele categorii: 
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- aleși locali; 

- personal de conducere; 

- funcționari publici; 

- personal contractual; 

S-a început cu primul birou/spațiu/încăpere din dreapta intrării principale (stând cu 

fața  către intrare). Recomandarea a fost ca interviul să fie realizat într-un spațiu privat 

pentru a putea menține caracterul confidențial și anonim al interviului.  

S-a ales următorul birou/spațiu/încăpere selectându-se câte un respondent din 

fiecare birou. S-a aplicat acest principiu până la epuizarea numărului de fise alocat. În 

cazurile în care numărul de birouri nu acoperea numărul de fișe alocat, s-a reluat selecția 

respondenților începând cu primul birou/spațiu/încăpere selectat până la epuizarea 

acestora. 
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Rezultatele cercetării și interpretarea datelor 

Întrebarea nr. 1: „Dumneavoastră personal sunteți mai degrabă mulțumit sau 

nemulțumit de modul în care arată localitatea dumneavoastră astăzi?” 

 

Figura nr. 18 

Gradul de mulțumire în ceea ce privește modul în care arată Municipiul Pitești este 

evident, peste 90% din respondenți declarându-se „mai degrabă mulțumiți”, doar puțin 

peste 7% declarându-se ”mai degrabă nemulțumiți” de modul în care arată localitatea.   

- „De ce sunteți mulțumit/nemulțumit?” 

Principalele răspunsuri generate de respondenți în cazul în care sunt mulțumiți, sunt 

legate de curățenia din oraș, în special zonele centrale și spațiile verzi ale municipiului. 
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Întrebarea nr.2: „Care este gradul dumneavoastră de satisfacție față de 

serviciile oferite de Primăria Municipiului Pitești?” 

 

Figura nr. 19 

Posibilitățile de răspuns au fost : a) Foarte ridicat; b) Ridicat; c) Slab; și d) Foarte 

slab; 

Cei mai mulți dintre respondenți peste 90% au declarat un grad ridicat sau foarte 

ridicat de satisfacție fata de serviciile oferite de Primăria Municipiului Pitești și serviciile 

publice subordonate acesteia (respectiv 68% pentru grad ridicat de satisfacție și 27% pentru 

un grad foarte ridicat de satisfacție). Aproape 6% dintre respondenți au declarat un grad 

slab de satisfacție fata de serviciile oferite de Primărie și Instituțiile subordonate și 0% au 

declarat un grad de satisfacție foarte slab fata de serviciile prestate de Primăria 

Municipiului și serviciile publice ale acesteia.  
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Întrebarea nr.3: „Ce cunoașteți despre serviciile publice furnizate de Primăria 

Municipiului Pitești?” 

 

Figura nr. 20 

Majoritatea respondenților (peste 98%) cunosc exemple de servicii furnizate de 

Primăria Municipiului Pitești și Serviciile Publice subordonate. La cererea operatorilor de 

interviu, au fost în măsură să enumere corect mai mult de trei servicii publice gestionate 

direct sau indirect de Primărie. Doar mai puțin de 2% din respondenți nu au fost în stare să 

identifice asemenea servicii sau au preferat să nu răspundă.  
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Întrebarea nr.4: „Considerați că Primăria Municipiului Pitești furnizează 

corespunzător serviciile publice către cetățeni?” 

 

Figura nr. 21 

La întrebarea numărul 4, majoritatea respondenților (peste 98%) au răspuns că 

apreciază corespunzător modul de furnizare a serviciilor de către Primăria Municipiului 

Pitești și mai puțin de 2% - necorespunzător. 

Întrebarea nr.5: „Ce așteptări aveți în materie de nivel al calității serviciilor 

Primăriei Municipiului Pitești?” 

Întrebarea aceasta a generat răspunsuri care, în cea mai mare parte din cazuri, au 

vizat necesitatea creșterii calității serviciilor oferite de Primărie și de instituțiile 

subordonate și simplificarea procedurilor interne, creștere a calității ce ar trebui să se 

realizeze prin următoarele mijloace sau instrumente: 

- Scăderea birocrației – în special scăderea numărului de ghișee și birouri pe la care 

trebuie să treacă un cetățean în vederea rezolvării unei probleme punctuale; 

- Simplificarea procedurilor; 

- Creșterea profesionalismului personalului de execuție și control prin implementarea 

programelor de formare continuă a angajaților; 

- Creșterea gradului de transparență organizațională și responsabilizarea angajaților. 
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Întrebarea nr.6: „Cum ar trebui să fie serviciile oferite de Primăria Municipiului 

Pitești?” 

Principalele caracteristici enumerate de respondenți pentru această întrebare au 

fost legate de eficientizarea proceselor, creșterea gradului de accesibilitate, creșterea 

calității și simplificarea procedurilor interne. 

Procesele administrative pot dura, în opinia respondenților, mult timp și necesita un 

grad mare de concentrare a eforturilor cetățenilor și companiilor. Simplificarea și 

standardizarea acestora ar ajuta atât persoanele fizice cat și cele juridice să funcționeze 

mai eficient.  

Lipsa transparentei în procesele decizionale provoacă, conform respondenților, 

creșterea gradului de neîncredere în instituția Primăriei și în instituțiile subordonate. 

La capitolul eficientizarea proceselor, respondenții au identificat barierele interne 

din instituție și barierele interinstituționale, în cazurile care necesită soluționări și avize de 

la APL de grad I și II. De asemenea, s-a remarcat necesitatea eficientizării proceselor la 

nivel de management și implementarea sistemelor de management integrat (în diferite 

versiuni de exprimare, cele mai multe la un nivel de exprimare simplă). 

Implementarea elementelor inovative în actul de administrație este văzută de o bună 

parte din respondenți, ca o soluție pentru îmbunătățirea calității actului administrativ și 

decizional.  
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Întrebarea nr. 7: „Ce alte servicii ar trebui să furnizeze Primăria Municipiului 

Pitești pentru cetățenii orașului?”  

În urma procesării interviurilor efectuate cu aleșii locali/ personalul de conducere/ 

funcționarii publici/ personalul contractual din Primăria Municipiului Pitești au fost 

identificate câteva răspunsuri ce au caracter repetitiv și unele cu caracter inovator în ceea 

ce privește identificarea de noi servicii ce pot fi prestate sau îmbunătățiri ale celor care 

sunt disponibile deja, furnizate de Primăria Municipiului Pitești și de instituțiile 

subordonate: 

- Dezvoltarea infrastructurii urbane – investiții în infrastructura rutieră, transport 

public urban, sisteme eficiente de canalizare, parcări, inclusiv parcări supraetajate sau 

subterane, organizarea eficientă a spațiilor verzi, instalarea de bănci (scaune) pe 

principalele artere ale orașului; 

- Investiții în infrastructura industrială și științifică – investiții în parcuri industriale 

și de cercetare, servicii de promovare a inovației, care ar atrage investitori în domenii 

cu valoare adăugata mare; 

- Dezvoltarea serviciilor de e-Guvernare – implementarea serviciilor de eliberare 

online a documentelor, avizelor și autorizațiilor; implementarea ghișeului electronic 

unic; internet wireless (wi-fi) gratuit în spațiile publice; 

- Dezvoltarea de programe și evenimente culturale – diversificarea opțiunilor de 

petrecere a timpului liber; organizarea de acțiuni și manifestări culturale;  

- Dezvoltarea infrastructurii sociale și educaționale – noi grădinițe publice, centre 

pentru persoanele fără adăpost, centre de tineret, zone pentru petrecerea timpului 

liber; 
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Întrebarea nr. 8: „Cât de performante/ eficiente considerați că sunt serviciile 

oferite de Primăria Municipiului Pitești pe o scară de la 1 la 5 (în care 1 este minim și 

5 este maxim)? De ce?” 

 

Figura nr. 22 

Majoritatea respondenților au declarat evaluări  bune sau foarte bune asupra 

eficienței și performanței serviciilor oferite de Primăria Municipiului Pitești – peste 60% au 

notat cu 4  și aproximativ 22% cu 5 din 5 puncte maxim.  

Cu toate acestea, există loc de îmbunătățire continuă – 15% din respondenți  au 

apreciat eficiența/performanța ca slabă sau mediocră (2-1,89%, 3-13,21%). Aceste grupuri 

de respondenți, respectiv angajați/aleși locali, nemulțumiți sau parțial nemulțumiți, chiar 

dacă sunt în număr mic în raport cu majoritatea, trebuie să genereze semne de întrebare 

asupra modului de prestare a serviciilor publice la nivel de Primăria Municipiului Pitești, 

mai ales că respondenții în acest caz sunt și prestatorii de servicii.  
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Întrebarea nr. 9: „La nivelul instituției dumneavoastră sunt implementate 

„standarde minime de calitate” pentru prestarea de servicii către cetățeni?” 

 

Figura nr. 23 

Majoritatea de peste 98% dintre respondenți au fost în cunoștință de cauză referitor 

la „standardele minime de calitate” pentru prestarea de servicii către cetățeni, doar unul 

dintre respondenți nu a fost în cunoștință de cauza sau nu a dorit să aprecieze dacă Primăria 

Municipiului Pitești implementează asemenea sisteme de eficientizare și creștere a calității 

serviciilor prestate.  
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Întrebarea nr.10: „La nivelul instituției dumneavoastră este implementat un 

sistem informațional de management pentru simplificarea și îmbunătățirea lucrului 

angajaților?” 

 

Figura nr. 24 

 

Implementarea și utilizarea unor instrumente digitale pentru eficientizarea 

proceselor interne în Primărie este cunoscută de majoritatea aleșilor locali/personalului de 

conducere/ funcționarilor publici/ personalului contractual – aproximativ 85% din 

respondenți. Aproximativ 15% nu erau în cunoștință de cauză referitor la implementarea 

unor asemenea instrumente sau nu au vrut să răspundă la întrebare. 
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Întrebarea nr.11: ”La nivelul Primăriei, există un mecanism prin care cetățenii pot 

oferi feedback la calitatea serviciilor oferite?” 

 

Figura nr. 25 

Majoritatea respondenților au răspuns că știu despre existența instrumentelor de 

feedback destinate cetățenilor și au fost în măsura să exemplifice – peste 75% din cei 

intervievați.  

Peste 20% au precizat că nu cunosc existența unor asemenea instrumente sau modul 

în care acestea pot fi folosite de cetățeni. Aproape 4% din respondenți au preferat să nu 

răspundă la această întrebare.  
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Întrebarea nr.12: „Cum poate fi îmbunătățită performanța serviciilor oferite de 

Primăria Municipiului Pitești?” 

Principalele măsuri de îmbunătățire a serviciilor oferite de Primăria Municipiului 

Pitești propuse de respondenții din cadrul instituției sau aleșii locali au fost: 

- Extinderea spațiului administrativ și a spațiilor de interacționare cu cetățenii; 

- Proceduri simplificate de eliberare a documentelor, actelor și autorizațiilor; 

- Baze de date comune cu APL-urile de grad I din proximitate și cu cele de grad II; 

- Creșterea gradului de accesibilitate a informațiilor de interes public; 

- Implicarea mai activă a comunității în procesele consultative și decizionale; 

- Stimularea inițiativelor cetățenești; 

- Pregătirea și formarea profesională continua a angajaților Primăriei; 

- Remunerarea corespunzătoare a angajaților instituțiilor vizate de studiu; 

- Implementarea ghișeelor unice pentru interacțiunea cu cetățenii; 

- Externalizarea unor servicii; 

- Sisteme de management al calității. 

Întrebarea nr.13: „În interacțiunea cu cetățenii, ce considerați că poate fi 

îmbunătățit?” 

În urma procesării interviurilor efectuate cu respondenții ce activează în cadrul 

instituției Primăriei Municipiului Pitești (aleșii locali/personalul de conducere/ funcționarii 

publici/personalul contractual), au fost identificate o serie de răspunsuri cu caracter 

repetitiv la întrebarea referitoare la modalitățile de îmbunătățire a interacțiunii cu 

cetățenii: 

- Reducerea timpilor de așteptare – atât la ghișeu cât și așteptarea ulterioară 

generată de durata de emitere a avizelor/aprobărilor/ alte acte de eliberarea 

cărora este responsabilă Primăria Municipiului Pitești și instituțiile subordonate; 

- Crearea unor condiții mai plăcute de așteptare, respectiv spațiile/sălile de 

așteptare să fie dotate corespunzător în vederea creării unor condiții 

decente pentru cetățenii care se află în situația de a interacționa cu 

angajații primăriei – acest lucru ar diminua sentimentul de frustrare generat 

de consumarea timpului prin așteptare;  

- Instituirea unui sistem de ghișeu unic - interacționarea cât mai scurtă ca 

durată și cât mai redusă ca număr de ghișee vizitate de cetățeni;  

- Utilizarea eficientă și eficientizată a instrumentelor de e-Guvernare și 

interacționare digitală – implementarea soluțiilor digitale online și offline; 

- Reducerea barierelor administrative. 
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Întrebarea nr. 14: „Ați experimentat anumite tipuri de comportamente ale 

cetățeniilor ce le considerați ca fiind inacceptabile?” 

 

Figura nr. 26 

Majoritatea persoanelor intervievate (75%) au declarat că au experimentat 

comportamente inacceptabile din partea cetățenilor și doar mai puțin de 19% au declarat 

că nu au avut asemenea experiențe.  

Acest raport prezintă o situație cât se poate de realistă, dar care nu poate fi 

comparată cu întrebarea similara adresată cetățenilor din cauza diferenței de raport.  

Întrebarea nr. 15: „Ce vă place cel mai mult atunci când interacționati cu 

cetățenii?”  

Majoritatea răspunsurilor generate de respondenți au fost corelate cu satisfacția 

lucrului bine făcut, mulțumirea cetățenilor. Prezentăm câteva exemple în acest sens: 

- „satisfacția când se rezolvă problemele cetățenilor” 

- „când cetățeanul pleacă mulțumit” 

- „să comuni cu cetățenii” 

- „să ofer un sprijin cetățenilor” 

- „amabilitatea unor petenți” 
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Întrebarea nr. 16: „Cunoașteți cazuri de discriminare rezultate din interacțiunea 

dintre angajați ai Primăriei Municipiului Pitești și cetățenii?” 

 

Figura nr. 27 

Majoritatea aleșilor locali/ personalului de conducere/ funcționarilor publici/ 

personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Pitești (peste 96%) au declarat că 

nu cunosc cazuri de discriminare rezultate din interacțiunea dintre cetățeni și angajații 

primăriei sau aleșii locali. 

De remarcat că nu au existat respondenți care au afirmat că sunt în cunoștință de 

cauza despre asemenea situații și doar mai puțin de 4% din respondenți care nu au răspuns 

sau nu au știut ce să răspundă. 

Întrebarea nr. 17: „Cum credeți că poate fi combătută discriminarea (dacă 

există) în interacțiunea dintre angajați ai Primăriei Municipiului Pitești și cetățeni?” 

 In situația în care discriminarea ar fi un fenomen care s-ar manifesta la nivelul 

Primăriei Municipiului Pitești, respondenții au propus următoarele soluții de rezolvare: 

- Implementarea unor programe de formare și instrucție pentru angajații 

instituției; 

- Campanii de informare care să îi vizeze pe cetățeni; 

- Schimburi de experiențe cu localități care înfățișează probleme similare. 
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Întrebarea nr. 18: „Interacționați cu aleșii locali/personalul de 

conducere/funcționarii publici/personal contractual chestionați?” 

 

Figura nr. 28 

Majoritatea respondenților au declarat că interacționează cu aleșii locali/personalul 

de conducere/funcționarii publici/personal contractual (92%), mare parte din prisma 

atribuțiilor profesionale și doar 7% care nu o fac sau nu au dorit să răspundă la această 

întrebare. 

În majoritatea cazurilor a fost vorba de interacționări zilnice sau cu caracter 

săptămânal – în special funcționarii publici angajați pe norma întreagă. 

Întrebarea nr. 19: „Cum considerați că poate fi îmbunătățită interacțiunea cu 

aleșii locali/personalul de conducere/funcționarii publici/personal contractual 

chestionați?” 

Această întrebare a generat o serie de răspunsuri diverse, dintre care au fost 

selectate cele mai relevante și cele cu caracter repetitiv. Principalele 

recomandări/propuneri ale respondenților au fost următoarele: 

- Implementarea unor instrumente de comunicare internă și de eficientizare a 

proceselor; 

- Utilizarea unor instrumente de transfer rapid a fișierelor în cadrul instituției; 

- Utilizarea unui sistem de alertă internă; 

- Cursuri de instruire profesională a angajaților și aleșilor locali în vederea 

îmbunătățirii comunicării interne; 

- Utilizarea instrumentelor de motivare a salariaților. 
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Întrebarea nr. 20: „Vă implicați în procesul de decizie cu privire la activitatea 

Primăriei?” 

 

Figura nr. 29 

Se observă din start un grad mare de implicare a angajaților și aleșilor locali în 

procesele decizionale de nivel local – peste 71% din respondenți au declarat că se implică în 

diverse moduri, mai mult de un sfert (26%) nu o fac însă din diferite motive (cele mai des 

invocate au fost legate de lipsa de atribuții sau lipsa interesului). 

Cei care se implică în procesul de decizie au enumerat următoarele moduri: 

- Formularea de propuneri; 

- Participarea la ședințele de consiliu local; 

- Solicitarea de informații cu caracter public în numele cetățenilor; 

- Sprijinirea inițiativelor cetățenești. 

Întrebarea nr. 21: „Utilizați serviciile de e-guvernare ale Primăriei (ex. web-

site, plata taxelor online)?” 

 

Figura nr. 30 
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Majoritatea respondenților au relatat că utilizează instrumentele de e-guvernare 

oferite de Primăria mUnicipiului Pitești (83%), doar 15% au declarat opusul, fapt ce poate fi 

interpretat atât ca o situație impusă de funcție – mulți dintre angajați trebuie să urmărească 

informațiile publicate pe site-ul primăriei, dar și datorită faptului că aleșii locali/personalul 

de conducere/funcționarii publici/personalul contractual sunt primele persoane care fac 

cunoștința cu elementele inovative introduse în administrația publica locală. 

Întrebarea nr. 22: „Ce alte instrumente de e-guvernare ați propune pentru a fi 

adoptate și utilizate de Primăria Municipiului Pitești?” 

În urma procesării interviurilor cu aleșii locali/personalul de conducere/funcționarii 

publici/personalul contractual din cadrul Primăriei Municipiului Pitești, au fost identificate 

câteva propuneri relevante în ceea ce privește instrumente de e-guvernare ce ar urma/s-

ar dori să fie implementate în instituție: 

- Implementarea unui sistem de eliberare online a documentelor, actelor, 

certificatelor și avizelor destinate cetățenilor și companiilor private; 

- Posibilitatea de programare online pentru serviciile prestate onsite; 

- Terminale de interacționare și livrare a serviciilor către cetățeni; 

- Plata online a serviciilor prestate de primărie; 

- Platforma digitala de interacționare cu publicul; 

- Introducerea unui sistem de semnătură electronica. 

Date demografice și situația socio-profesională a respondenților 

Aceasta cercetare se dorește a fi o reflecție cât mai fidelă a realității din teren, din 

acest motiv s-a optat pentru reprezentativitatea grupurilor de vârsta, a sexelor și a 

grupurilor profesionale. 

În urma unei analize preliminare se observă o asemănare evidentă între structura 

grupelor în cadrul rezultatelor obținute la recensământul populației din 2011 în Municipiul 

Pitești și grupele de respondenți implicate în cadrul acestei cercetări, ceea ce ne face să 

afirmam că studiul nostru este reprezentativ și realist. 
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Împărțirea respondenților pe grupe de sex 

 

Figura nr. 31 

Au fost intervievate 38 de femei și 15 bărbați aleși locali/personal de 

conducere/funcționari publici/personal contractual, care își desfășoară activitatea de bază 

sau secundară în cadrul Primăriei Municipiului Pitești – respectiv 73% femei și 27% bărbați. 

Nu au fost înregistrate situații în care respondenții nu au dorit să își declare sexul. 

Împărțirea respondenților pe grupe de vârsta 

 

Figura nr. 32 

Cea mai numeroasă reprezentare o are grupa de vârstă  35 - 49 ani, fiind vorba de 

66% din respondenți, alte grupe de vârsta 18-34 sau 50-60 de ani sunt reprezentate în 

eșantion cu mai puțin de 10% fiecare  - 7,5% respectiv 9,4%. 
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Împărțirea respondenților în funcție de etnia acestora 

 

Figura nr. 33 

Majoritatea respondenților și-au declarat apartenența la grupul etnic al românilor – 

peste 96%, doar aproape  4% din respondenți au declarat că sunt de altă etnie decât cea 

majoritara fără a preciza care anume  

Împărțirea respondenților în funcție de nivelul studiilor absolvite 

 

Figura nr. 34 

Toți respondenții au declarat că au absolvit cel puțin nivelul universitar de studii. 

Dintre ei, 43% au terminat programe de studii universitare, iar 57% programe de studii post-

universitare (master, doctorat).  

Această situație era oarecum previzibilă în perspectiva în care funcționarul public 

este obligat să dețină o diploma de studii universitare, dar este salutabil faptul că mai mult 
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de jumătate din respondenți au declarat posesia unui certificat/diplomă de absolvire a unui 

program de master sau doctorat. 

Tipul poziției ocupate în Primăria Municipiului Pitești sau în instituțiile 

subordonate 

 

Figura nr. 35 

Peste jumătate dintre respondenți au declarat că activează pe poziții de funcționari 

publici în cadrul Primăriei Municipiului Pitești (62%), 17% s-au declarat personal de 

conducere și aproape 10% din respondenți au precizat că sunt aleși locali. De remarcat că 

procentajul celor care nu au dorit să răspundă la întrebare a fost de aproape 6%, situație ce 

poate fi pusă pe seama dorinței de a păstra confidențialitatea. 
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Capitolul III. Analiza SWOT 

  

OPORTUNITĂȚI 

 

- Imaginea bună pe care o are Primăria Municipiului Pitești în 
comunitatea locală; 

- Gradul mare de satisfacție al cetățenilor cu privire la situația actuală a 
orașului; 

- Programe de finanțare ale statului Român și cele de coeziune ale Uniunii 
Europene; 

- Evoluția standardelor de calitate în administrația publică de nivel 
național și internațional; 

- Documente strategice de nivel local, regional și național care trasează 
linii directoare pentru îmbunătățirea proceselor administrative și 
decizionale; 

- Dorința cetățenilor de a se implica în procesele consultative și 
decizionale; 

- Majoritatea cetățenilor cunosc servicii/serviciile prestate de Primărie 
și de instituțiile subordonate; 

- Dezvoltarea și sprijinul inițiativelor „verzi” și de „economie verde” 
(colectarea selectivă a deșeurilor, bike sharing, transport în comun 
eficientizat); 

- Concentrarea unui număr mare de agenți economici de talie mare care 
oferă locuri stabile de muncă; 

- Implementarea noilor tehnologii în procesul de interacționare cu 
cetățenii, răspândirea instrumentelor de e-guvernare; 

- Cursuri de formare a angajaților – utilizarea resurselor oferite de 
programele cu finanțare nerambursabilă; 

- Sprijinirea inițiativelor cetățenești 

- Posibilitatea de externalizare a unor servicii publice; 

- Implementarea unor sisteme de management al calității. 
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AMENINȚĂRI 

 

 

 

- Disparitățile și clivajele locale; 

- Reticiența publicului în procesul de interacționare cu factorii 
decizionali; 

- Manifestări ale fenomenului de discriminare; 

-  Lipsa dorinței sau a capacității de implicare a majorității cetățenilor; 

- „Fake news” – promovarea de știri false care ar aduce daune imaginii 
instituției; 

- Gradul ridicat de birocrație atât în procesele administrative, cât și în 
cele decizionale; 

- Percepția generala negativă asupra gradului de transparență în cadrul 
Primăriei Municipiului Pitești și în instituțiile subordonate; 

- Slaba utilizare de către cetățeni a instrumentelor de e-guvernare 
oferite de Primărie; 

- Birocrația în procesele de interacționare cu alte instituții; 

- Sancționarea lipsită de temei a angajaților în baza unor acuzații 
neverificate și nefondate; 

- Eficiența scăzută a sistemului actual de feedback cetățenesc; 

- Comportamente neconforme și/sau agresive demonstrate de o parte 
din cetățeni. 

 

 



   

119 
 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul 
Social European 

 
 

 

  

PUNCTE TARI 

 

 

 

- Personal calificat și instruit; 

- Cadru instituțional puternic; 

- Servicii prestate performante și eficiente; 

- Capacitate de finanțare a propriilor proiecte; 

- Capacitate de cofinanțare a proiectelor structurale; 

- Personalitate juridică distinctă; 

- Buget propriu pentru investiții; 

- Capacitate de adaptare la provocări și situații critice; 

- Instrumente de feedback pentru cetățeni; 

- Servicii publice subordonate care activează conform normelor în 
vigoare; 

- Personal implicat în procesele decizionale; 

- Gradul foarte mic de manifestare a fenomenelor discriminatorii din 
partea angajaților; 

- Personal amabil care empatizează cu cetățenii; 

- Atitudine generală pozitivă a angajaților; 

- Respectarea principiului egalității șanselor în instituție; 

- Personal în cunoștință de cauză în materie de proceduri administrative 
și decizionale; 

- Utilizarea unui sistem informatic de management al proceselor 
interne. 
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PUNCTE SLABE 

 

 

 

- Rigiditatea funcțională a instituției; 

- Personal ce prezintă reticență la schimbări; 

- Lipsa unor programe interne de formare continuă a personalului; 

- Lipsa unor programe de schimb de experiență cu instituții similare din 
alte țări sau chiar România; 

- Utilizarea redusă a instrumentelor digitale în procesele interne și cele 
de interacționare cu publicul; 

- Reticența factorilor decizionali cu privire la capacitatea și dorința 
publicului de a interacționa cu ei; 

- Lipsa unor puncte de interacționare digitală cu cetățenii; 

- Lipsa unor centre de cartier la care cetățenii să  apeleze pentru 
problemele primare; 

- Lipsa parțială a unor sisteme de infrastructură urbană (bănci pe arterele 
principale, stații de autobuz, infrastructură instituțională); 

- Birocrația instituțională internă; 

- Timp mare de așteptare pentru livrarea serviciilor; 

- Manifestarea de către unii angajați a comportamentelor inacceptabile 
în lucrul cu publicul; 

- Lipsa interacțiunii cu caracter permanent dintre aleșii locali și cetățeni; 

- Vizibilitatea redusă a aleșilor locali în comunitatea locală; 

- Lipsa diversității în materie de evenimente publice majore (culturale, 
sociale, economice). 
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Capitolul IV. Propuneri 

După procesarea datelor obținute atât în cadrul interviurilor cu cetățenii, cât și cu 

aleșii locali/personalul de conducere/ funcționarii publici/personalul contractual din 

cadrul Primăriei Municipiului Pitești, pentru îmbunătățirea percepției asupra calității și 

performanței serviciilor oferite de Primăria Municipiului Pitești se recomandă o serie de 

acțiuni și activități care ar îmbunătăți atât imaginea, cât și modul de acțiune al Primăriei.  

Aceste propuneri au titlul de recomandare și nu presupun vreo obligație din partea 

instituției până la momentul adoptării lor. 

1. Crearea unor spații de interacționare cu cetățenii mai atractive – prin 

modernizarea și dotarea corespunzătoare a celor deja existente sau prin 

identificarea și utilizarea de noi spații. 

2. Promovarea prin intermediul instrumentelor de publicitate (publicitate stradală, 

mass-media, publicitate online) a rezultatelor obținute de Primăria Municipiului 

Pitești și de instituțiile subordonate, a proiectelor în derulare și a reușitelor 

personalităților orașului (culturale, sportive, politice). 

3. Transparentizarea proceselor administrative, consultative și decizionale, în 

special prin simplificarea accesului la informațiile publice sau de interes public și 

creșterea gradului de publicitizare a resurselor care conțin asemenea informații. 

4. Programe și acțiuni prin intermediul cărora aleșii locali și personalul cu funcție 

de conducere din Primărie și instituțiile subordonate să interacționeze cu 

cetățenii – atât online, cât și offline. 

5. Stimularea și susținerea inițiativelor cetățenești și comunitare - atât la nivel 

declarativ, cât și efectiv. 

6. Promovarea utilizării mai intense a resurselor de interacționare digitală a 

cetățenilor cu Primăria, de tip e-guvernare și crearea de noi instrumente. Se 

recomandă de asemenea adaptarea site-ului web al Primăriei Municipiului Pitești și 

a serviciilor publice din administrația sa pentru dispozitivele mobile; eventuala 

adaptare a informației la prezentarea ei pe dispozitive mobile (video, info chart, 

etc). De asemenea, o posibilitate ar fi crearea unei aplicații mobile prin care 

cetățenii să interacționeze digital cu Primăria Municipiului Pitești. 

7. Simplificarea, pe cât posibil, a procedurilor administrative și eventuala 

implementare a sistemului de „ghișeu unic” în relația Primăriei cu cetățenii și 

persoanele juridice. 

8. Implementarea unui sistem eficientizat de management intern, a unui sistem 

actualizat de management al calității actului administrativ. O soluție pentru 

eficientizarea proceselor interne ar putea fi folosirea instrumentelor digitale de 

lucru în echipă și management al proiectelor și utilizarea resurselor de tip 

cloud/cloud drive pentru transferul de documente și fișiere între angajați. Această 

ultima soluție ar oferi și un grad mai mare de protecție a datelor în comparație cu 

alte sisteme de transfer date online. 
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9. Implementarea unui sistem de feedback pentru instituție în general, departamente 

sau chiar specific pe angajați – pe principiul modelului de review-uri din e-

commerce, prin care cetățenii să îi evalueze pe funcționari și aleși. 

10. Desfășurarea unor evenimente de tipul „ziua ușilor deschise” în cadrul Primăriei 

și instituțiilor aflate în subordine, evenimente în cadrul cărora cetățenii să 

interacționeze cu angajații și să primească informații despre modul în care 

funcționează aparatul administrativ și despre complexitatea proceselor 

administrative. 

11. Vizite ale reprezentanților Primăriei (in special angajați – pentru reducerea 

riscului de politizare) în scoli și licee și participarea lor la orele de educație 

civică sau similare. În acest mod s-ar putea transmite informații despre modul de 

funcționare, rezultate și planuri de viitor către tânăra generatie, cât și transmiterea 

indirectă a acestor informații către părinții beneficiarilor primari. 

12. Promovarea bunei-imagini a Primăriei Municipiului Pitești prin disclaimere și 

mențiuni de tipul „acest serviciu public/construcție/proiect este 

furnizat/construit/realizat de Primăria Municipiului Pitești”. Asemenea mențiuni ar 

genera o creștere a conștientizării acțiunilor, activităților și eforturilor întreprinse 

sau sprijinite de Primăria Municipiului Pitești. 

13. Crearea unor linii specifice de finanțare pentru micro-proiecte prin care să se 

materializeze inițiativele cetățenești punctuale de nivel de bază în mici comunități. 

14. Parteneriate cu marile companii/agenți economici care își desfășoară activitatea 

în Municipiu sau în aria urbană și dezvoltarea unor campanii de informare a 

cetățenilor la locul de munca. În acest mod Primăria Municipiului Pitești ar fi 

percepută ca un partener de încredere atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru 

cetățeni. 

15. Implementarea unor programe de formare continuă a aleșilor locali și a 

angajaților pe direcții specifice: 

- Comunicare 

- Dialog intercultural 

- Dezvoltarea de noi competențe digitale în vederea promovării instrumentelor 

de e-guvernare 

- Antreprenoriat și spirit de inițiativă 

- Eficientizarea proceselor de lucru 

Pentru aleși și personalul de conducere se recomandă organizare de programe de 

formare în materie de management al resurselor umane, management al echipelor, 

management organizațional, relații publice și management al situațiilor de criză. 

16. Dezvoltarea și implementarea unor programe de formare profesională, 

programe educaționale pentru dezvoltarea competențelor digitale și de tip soft, 

cursuri de recalificare profesională, antreprenoriat și de mentoring destinate 

cetățenilor. 

17. Dezvoltarea și promovarea publică a unor programe de schimb de experiență 

profesională cu parteneri din țară si/sau din străinătate. 
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18. Participarea cu standuri la expozițiile organizate în Municipiu și în aria urbană. 

19. Identificarea și soluționarea unor probleme sau situații, rezolvare care ar 

necesita resurse materiale mici, iar rezultatele ar fi foarte vizibile – de ex. instalarea 

de bănci pe principalele artere ale orașului, adăposturi în stațiile de autobuz, locuri 

de joaca pentru copii, centre de zi pentru persoanele în vârstă, centre de tineret, 

evenimente publice (evenimente de promovare a sportului de masă, concerte și 

spectacole, alte evenimente cultural-artistice). 

20. Ședințe de lucru publice comune ale aleșilor locali cu personalul de conducere din 

departamentele Primăriei sau instituțiile subordonate. 

21. Instalarea unor puncte digitale de  interacțiune cu cetățenii, după modelul 

terminalelor utilizate în bănci. De asemenea se recomandă utilizarea instrumentelor 

de plată online și digitale pentru plata serviciilor/taxelor/alte cheltuieli ale 

cetățenilor, destinate Primăriei Municipiului Pitești. 

22. Implementarea unor centre de cartier de interacționare cu cetățenii – fie cu 

aleșii locali direct, fie prin intermediul unor persoane delegate. 

23. Acțiuni de creștere a vizibilității aleșilor publici: 

- Întâlniri publice cu cetățenii de caracter general 

- Întâlniri pentru identificarea de soluții pentru probleme punctuale 

- Creșterea vizibilității aleșilor în media și social media. 

24.  Găsirea unor soluții pentru problema câinilor fără stăpân și pentru acoperirea 

cu servicii de salubritate în zonele în care au fost construite noi ansambluri 

rezidențiale; racordarea la sistemul de canalizare și a noilor construcții din zona 

periurbana. 

25. Implementarea unei campanii profesioniste și structurate de promovare a 

Primăriei Municipiului Pitești ca actor comunitar activ – recomandarea este ca 

această acțiune să fie făcuta de o firma specializata în PR. 

26. Adoptarea unui sistem de management al calității în baza standardului ISO 

9001:2015. 

Aceasta urmează o decizie cu caracter strategic, ca pentru orice instituție, care va 

duce la îmbunătățirea performanței și va oferi un fundament solid pentru inițiativele 

de dezvoltare durabilă. Beneficiile potențiale ale implementării în Primăria 

Municipiului Pitești a sistemului de management al calității în baza standardului 

Internațional ISO 9001:2015 sunt: 

- Capacitatea de a furniza servicii ce vin să acopere cerințele cetățenilor și 

sunt conforme cu cerințele statutare și legale ale instituției; 

- Facilitarea creării spațiului de întâlnire între oportunități și satisfacerea 

cerințelor cetățenilor; 

- Capacitatea de transformare a amenințărilor și punctelor slabe în direcții 

strategice de lucru; 
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- Capacitatea de a demonstra conformitatea cu cerințele sistemului de 

management al calității. 

Principiile sistemului de management al calității ISO 9001:2015 sunt: 

- Orientarea către consumator/cetățean; 

- Leadership; 

- Implicarea cetățenilor; 

- Implementarea sistemului „proces”/ „proces complex”; 

- Îmbunătățiri constante; 

- Decizii luate în baza evidenței proceselor și a statisticilor relevante; 

- Managementul relațiilor interne/externe. 

Având în vedere cele expuse mai sus, dar și dorința Primăriei Municipiului Pitești de 

a îmbunătăți nivelul calitativ al serviciilor prestate, este necesară urmărirea pe cât posibil 

a recomandărilor făcute, prioritar fiind adoptarea sistemului de management al calității ISO 

9001:2015.  

Gradul relativ crescut de mulțumire al cetățenilor în ceea ce privește activitatea 

Primăriei Municipiului Pitești în general și în special eficiența serviciilor prestate, resursa 

umană receptivă și implementarea de noi instrumente de comunicare, îmbunătățirea 

imaginii Primăriei, nu ar trebui să constituie o dificultate extremă. Se recomandă 

prioritizarea și structurarea unui plan de acțiune în aceasta direcție și adaptarea lui în 

funcție de evoluția lucrurilor în „teren”. 
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Capitolul V. Anexe - Ghid de interviu 

Introducere 

Interviul este o tehnică de investigație știintifică, aplicată de echipe mai mult sau 

mai puțin numeroase, în scopul cunoașterii sociologice si pluridisciplinare a unui anumit 

fenomen. Interviul sociologic este astfel "un procedeu de investigație știintifică care 

utilizează procedeul comunicării verbale pentru a culege informații în scopul urmărit" (R. 

Pinto si M. Grawitz, 1964).  

În Dicționarul de sociologie (1998), interviul este prezentat ca o "tehnică de obținere 

prin întrebări și răspunsuri a informațiilor verbale de la indivizi si grupări umane în vederea 

verificării ipotezelor sau pentru descrierea știintifică a fenomenelor socioumane". Spre 

deosebire de interviul ziaristic, interviul sociologic presupune deci o bază teoretică și mai 

multă precizie tehnică, iar datele obținute urmează să fie valorificate potrivit unui sistem 

conceptual și a unui set de ipoteze, după ce aceste date au fost prelucrate prin procedee 

știintifice, inclusiv statistico-matematice. 

Chestionarul și interviul sunt cele mai utilizate tehnici de cercetare în știintele socio-

umane. În general, se recomandă utilizarea interviului când trebuie studiate 

comportamente dificil de observat pentru că se desfășoară în locuri private, când se 

cercetează credințele și atitudinile, neexistând documente scrise despre acestea (M. 

Stacey, 1970). 

Utilizarea interviului în cercetarea științifică are mai multe scopuri: 

 Identificarea variabilelor și a relației dintre variabile (scop explorator); astfel, se 

pot formula ipoteze interesante și valide; 

 Poate constitui instrumentul principal de recoltare a informațiilor în vederea 

testării ipotezelor; fiecare întrebare reprezintă un item în structura 

instrumentului de măsurare; 

 Recoltarea unor informații suplimentare celor obținute prin alte metode. 

Schema situatiei de interviu 

Pentru că în cea mai mare parte din timpul nostru de veghe conversăm (respectiv, 

punem întrebări, dăm raspunsuri), ar trebui clarificat modul în care se realizează situația 

de interviu ca relație dintre două persoane sau un operator de interviu și un grup de 

persoane, din punct de vedere psihosociologic. Interviul personal față în față (face-to-face 

interview), cel mai utilizat procedeu de intervievare, presupune interacțiunea dintre două 

persoane pe care le notăm astfel: 

X - operatorul de interviu 

Y - persoana intervievată 

În ce mod acționează X asupra lui Y? Prin întrebări care determină răspunsuri din 

partea lui Y. Aceste răspunsuri vor declanșa la X anumite reacții specifice (fie prin faptul că 
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X trece la o altă întrebare, fie că repetă întrebarea, fie că oferă explicații suplimentare sau 

reacții etc.). Așadar, relația dintre X si Y nu este simetrică (rolurile sociale nu se schimbă 

între ele și nici sensul transmiterii informațiilor nu poate fi schimbat). 

Ghid de interviu 

Interviul trebuie să întrunească următoarele instrumente și caracteristici: 

 Interviul cu întrebări închise și cu întrebări deschise – ambele constau într-o listă de 

întrebări ce urmează a fi discutate în cadrul interviului. În cazul interviului cu 

întrebîri închise (sau precodificate), gradul de libertate al subiectului în elaborarea 

răspunsului este redus, variantele de răspuns fiind limitate. 

 Interviul intensiv – se distinge prin faptul că fiecărui subiect intervievat îi este 

acordat un timp îndelungat de discuție, ceea ce permite abordarea problemelor puse 

în discuție în profunzimea lor. 

 Interviul personal – la care participă doar operatorul de interviu și subiectul 

intervievat. 

 Interviul direct (face-to-face) – are loc întrevederea dintre operator si intervievat. 

 Interviul de cercetare (propriu-zis) – este utilizat ca tehnică principală de obținere 

a datelor de cercetare în investigația sociologică de teren. 

Obiectivul general al cercetării îl reprezintă introducerea de sisteme și standarde 

comune în Primăria Municipiului Pitești, ce optimizează procesele orientate către 

beneficiari în concordanța cu SCAP, în vederea îmbunătățirii managementului performanței 

și a calității serviciilor oferite. 

Obiectivele specifice ale cercetării sunt: 

 Creșterea capacității Primăriei Municipiului Pitești prin implementarea unui sistem 

de management al performanței și calității, corelat cu Planul de acțiune pentru 

prioritizarea sș etapizarea implementării managementului calității; 

 Îmbunătățirea competențelor personalului de conducere și execuție din Primăria 

Municipiului Pitești. 

Eșantionarea se va face conform Anexei metodologice I.  

Eșantion reprezentativ (vârstă, sex și nivel de educație). Componentele eșantionului 

vor fi distribuite astfel încât interviurile să fie reprezentative la nivel local și să asigure 

respectarea principiului egalității de șanse. Întrebările din interviu vor fi formulate astfel 

încât:  

 să raspundă obiectivului de identificare a așteptărilor cetăâenilor în legătură cu 

calitatea și performanța serviciilor oferite de Primăria Municipiului Pitești; 

 să furnizeze informații relevante pentru stabilirea nevoilor de identificare a 

soluțiilor de îmbunătățire a percepției cetățenilor asupra calității și performanței 

serviciilor oferite de Primăria Municipiului Pitești. 
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 evaluarea percepției privind situația prezentă; 

 inventarierea așteptărilor cu privire la calitatea serviciilor oferite de administrația 

publică locală; 

 să permită identificarea standardelor privind relaționarea cetățeni - funcționarii 

publici (comportamentele acceptate și inacceptabile în cadrul acestei relaționari, 

inclusiv din perspectiva incluziunii sociale și nediscriminării, pentru ambele părți). 

Ghid de interviu propus pentru interviul cu cetățenii 

Interviurile vor avea acoperire locală, fiind realizate pe un eșantion reprezentativ 

(vârstă, sex și nivel de educație) de minim 250 cetățeni, în calitatea lor de beneficiari ai 

serviciilor publice și actului de administrare.  

Particularități:  

 percepția lor cu privire la transparența instituțiilor;  

 procedurile de dialog cu cetățenii;  

 atragerea în actul de decizie;  

 opinii referitoare la utilitatea ți eficiența instrumentelor de e-guvernare în 

administrația publică. 

Se va avea în vedere ca rezultatele interviurilor să permită identificarea standardelor 

privind relaționarea cetățeni - funcționarii publici (comportamentele acceptate și 

inacceptabile în cadrul acestei relaționări, inclusiv din perspectiva incluziunii sociale și 

nediscriminării, pentru ambele părți). 

Specificații tehnice minime, obligatorii: 

 Volum eșantion: minim 250 de cetățeni chestionați, persoane cu vârstă minimă de 

18 ani împliniți; 

 Unitatea de analiză: cetățeanul municipiului Pitești. 

Fișa de interviu pentru cetățeni va fi structurată după cum urmează: 

Codul operatorului /______/  

01 – 04.2018 

Nr. Interviu: /___/___/___ 

Data la care are loc interviul: __________ 

Bună ziua! Numele meu este ____________________ și realizăm o cercetare privind 

calitateași performanța serviciilor oferite de Primăria Municipiului Pitești. Aș dori să vă rețin 

câteva minute pentru a-mi răspunde la câteva întrebări pe această temă. Menționam că ați 

fost ales în mod aleator, datele sunt confidențiale, iar numele dumneavoastră nu va fi 

asociat în niciun fel cu această cercetare. 
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Intervievat: 

A) Cetățean 

Introducere (5 minute) - evaluarea percepției privind situația prezentă 

1. Dumneavoastră personal sunteți mai degrabă mulțumit sau nemulțumit de modul în 

care arată localitatea dumneavoastră astăzi?  

- De ce sunteti mulțumit/nemulțumit? 

2. Care este gradul dumneavoastră de satisfacție față de serviciile oferite de Primăria 

Municipiului Pitești? (se va alege una din variante) 

a. Foarte ridicat; 

b. Ridicat; 

c. Slab; 

d. Foarte slab; 

De ce? 

3. Ce cunoașteti despre serviciile publice furnizate de Primăria Municipiului Pitești? 

- Exemple de servicii livrate/furnizate de Primărie. 

4. Considerați că Primăria Municipiului Pitești furnizează corespunzator serviciile 

publice către cetățeni? 

- De identificat percepția privind situația prezentă; 

- De ce considerați/nu considerați? 

Tranziție (5 minute) - inventarierea așteptărilor cu privire la calitatea serviciilor oferite 

de administrația publică locală. 

5. Ce așteptări aveți cu privire la nivelul calității serviciilor Primăriei Municipiului 

Pitești? 

- De identificat minim 3 așteptări cu privire la calitatea serviciilor oferite de 

administrația publică locală. 

6. Cum ar trebui să fie serviciile oferite de Primăria Municipiului Pitești? 

- Să descrie caracteristicile enumerate; 

- De ce le doresc în acest fel? 

7. Ce alte servicii ar trebui să furnizeze Primăria Municipiului Pitești pentru cetățenii 

orașului?  

- Solicitați câteva exemple. 

Întrebări cheie (10 minute) - identificarea standardelor privind relaționarea 

cetățeni - funcționarii publici 
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8. Cât de performante/eficiente considerați că sunt serviciile oferite de Primăria 

Municipiului Pitești pe o scară de la 1 la 5 (în care 1 este minim și 5 este maxim)? De 

ce? 

9. Cum poate fi îmbunătățită performanța serviciilor oferite de Primăria Municipiului 

Pitești? 

- Să enumere 3 exemple; 

10. În interacțiunea cu angajații Primăriei, ce considerați că poate fi îmbunătățit? 

- Să enumere 3 caracteristici; 

11. Ați experimentat anumite tipuri de comportament ale angajaților Primăriei ce le 

considerați ca fiind inacceptabile? 

- Să enumere 3 exemple de comportament; 

12. Ce vă place cel mai mult atunci când interactionați cu angajații Primăriei?  

- Să enumere 3 exemple/situații; 

13. Cunoașteti cazuri de discriminare rezultate din interacțiunea cu angajați ai Primăriei 

Municipiului Pitești? 

- Ne puteți detalia? 

14. Cum credeți că poate fi combatută discriminarea (dacă există) în interacțiunea cu 

personalul Primăriei Municipiului Pitești? 

15. Interacționați cu aleșii locali? 

- Dacă „nu”, de ce? 

- Dacă „da”, cât de des? 

16. Cum considerați că poate fi îmbunătățită interacțiunea cu aleșii locali? 

17. Vă implicați în procesul de decizie cu privire la activitatea Primăriei? (ex. 

participarea la ședințele consiliului local, transmiterea unor puncte de vedere sau 

opinii etc) 

- Dacă da, cum o faceți și de ce? 

- Dacă „nu”, de ce nu o faceți și ce v-ar motiva să o faceți? 

18. Utilizați serviciile de e-guvernare ale Primăriei (ex. web-site, plata taxelor online)? 

- Ne puteți da câteva situații în care le-ați folosit? 

- Le considerați eficiente? 

- Ce considerați că poate fi îmbunătățit la ele? 

- Ce v-ar determina să le folosiți mai des? 

Încheiere (5 minute) 
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La sfârșit, câteva întrebări socio-demografice 

S1. SEX      1. Bărbat    2. Femeie 

S2. VÂRSTA (în ani împliniți) |___|___|   99. NR 

S3. ETNIA 

 1. Român 2. Maghiar 3. Rrom / Țigan 4. Alta 99. NR 

 S4. ȘCOALA (Ultima școală absolvită) 

1. Fără școală 
2. Șc. primară 

(4 clase) 

3. Gimnaziu 

(7, 8 clase) 

4. Șc. profesională 

/Școala de meserii 

5. Liceu, treapta 

I (10 clase) 

99. NS 

/ NR 
6. Liceul 

treapta II 

(12 clase, 

bacalaureat) 

7. Scoala 

postliceală 

8. Studii 

universitare 

(facultate) 

9. Studii post-

universitare 

(master, doctorat, 

aprofundate) 

80. Alta 

S5. OCUPAȚIA  

Care este OCUPAȚIA dumneavoastră în momentul de față? ________________________    99. 

NS/NR 

S6. ACTIV            

Care din următoarele situații se potrivește cel mai bine situației dumneavoastră de acum sub 

aspect profesional? 

1. A

Angajat cu normă 

 întreagă 

2. A

Angajat cu normă 

parțială 

3. 

Elev/Student 

4. 

Casnic 

5. 

Șomer 

99. NS / 

 NR 

6. Pensionar 80. Alta.   

S7. Public vs Privat  

Dumneavoastră personal lucrați în mediul bugetar sau în mediul privat? 

1.Privat  2.Bugetar 99.NR 

Ghid de interviu propus pentru interviul cu aleșii locali/personalul de conducere/ 

funcționarii publici/ personal contractual 

Interviurile vor avea acoperire locală, fiind realizate pe un eșantion reprezentativ 

de aleși locali/personal de conducere/funcționari publici/personal contractual de minimum 

50 de persoane care își desfășoară activitatea în administrația publică locală, organizate la 

nivelul insitutiției publice. 

Componentele eșantionului vor fi distribuite echilibrat, astfel încât 

reprezentativitatea să fie asigurată.  De asemenea, la elaborarea interviurilor cu aleșii 

locali/personalul de conducere/funcționarii publici/personalul contractual vom ține cont și 
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de cerințele privind asigurarea egalității de șanse. Întrebările din cadrul interviului vor fi 

formulate astfel încât:  

 să răspundă obiectivului de identificare a așteptărilor diferitelor categorii de 

funcționari publici/personalului din administrația publică locală în legatură cu 

calitatea și performanța serviciilor oferite de Primăria Municipiului Pitești;  

 să furnizeze informații relevante pentru identificarea soluțiilor necesare 

îmbunătățirii percepției funcționarilor publici și personalului contractual asupra 

calității și performanței serviciilor oferite de Primăria Municipiului Pitești. 

Particularități:  

 identificarea unor aspecte referitoare la nevoile specifice ale instituției în vederea 

dezvoltării celor mai adecvate instrumente e-guvernare care să conducă la creșterea 

calității și performanței serviciilor oferite. 

Specificatii tehnice minime, obligatorii: 

 Volum eșantion: minim 50 de aleși locali/personal de conducere/functionari 

publici/personal contractual chestionați; 

 Unitatea de analiză: aleși locali/personal de conducere/functionari publici/personal 

contractual. 

Fișa de interviu cu aleșii locali/personalul de conducere/ funcționarii publici/ personalul 

contractual va fi structurată după cum urmează: 

Codul operatorului /______/  

01 – 04.2018 

Nr. Interviu: /___/___/___ 

Data la care are loc interviul: __________ 

Bună ziua! Numele meu este ____________________ și realizăm o cercetare privind 

calitateași performanța serviciilor oferite de Primăria Municipiului Pitești. Aș dori să vă rețin 

câteva minute pentru a-mi răspunde la câteva întrebări pe această temă. Menționam că ați 

fost ales în mod aleator, datele sunt confidențiale, iar numele dumneavoastră nu va fi 

asociat în niciun fel cu această cercetare. 

Intervievat: 

A) Ales local/personal de conducere/funcționar public/personal contractual 

Introducere (5 minute) - evaluarea percepției privind situația prezentă 

1. Dumneavoastră personal sunteți mai degrabă mulțumit sau nemulțumit de modul în 

care arată localitatea dumneavoastră astazi?  

- De ce sunteti mulțumit/nemulțumit? 
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2. Care este gradul dumneavoastră de satisfacție față de serviciile oferite de Primăria 

Municipiului Pitești? (se va alege una din variante) 

a. Foarte ridicat; 

b. Ridicat; 

c. Slab; 

d. Foarte slab; 

De ce? 

3. Ce cunoașteti despre serviciile publice furnizate de Primăria Municipiului Pitești? 

- Exemple de servicii livrate/furnizate de Primărie; 

4. Considerați că Primăria Municipiului Pitești furnizează corespunzator serviciile 

publice către cetățeni? 

- De identificat percepția privind situația prezentă; 

- De ce considerați/nu considerați? 

Tranzitie (5 minute) - inventarierea așteptărilor cu privire la transparența instituțiilor, 

procedurile de dialog cu cetățenii, atragerea în actul de decizie și opinii referitoare la 

utilitatea și eficiența instrumentelor de e-guvernare în administrația publică 

5. Ce așteptări aveți în materie de nivel al calității serviciilor Primăriei Municipiului 

Pitești? 

- De identificat minim 3 așteptări cu privire la calitatea serviciilor oferite de 

administrația publică locală; 

6. Cum ar trebui să fie serviciile oferite de Primăria Municipiului Pitești? 

- Să descrie caracteristicile enumerate; 

- De ce le doresc în acest fel? 

7. Ce alte servicii ar trebui să furnizeze Primăria Municipiului Pitești pentru cetățenii 

orașului?  

- Solicitați câteva exemple. 

Întrebări cheie (10 minute) - identificarea standardelor privind relaționarea cetățeni - 

funcționari publici 

8. Cât de performante/eficiente considerați că sunt serviciile oferite de Primăria 

Municipiului Pitești pe o scara de la 1 la 5 (în care 1 este minim și 5 este maxim)? De 

ce? 

9. La nivelul instituției dumneavoastră sunt implementate „standarde minime de 

calitate” pentru prestarea de servicii către cetățeni? 

a. Da. 
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b. Nu. 

Le considerați eficiente? De ce? 

10. La nivelul instituției dumneavoastră este implementat un sistem informațional de 

management pentru simplificarea și îmbunătățirea lucrului angajaților? 

a. Da. 

b. Nu. 

Îl considerați eficient? De ce? 

11. La nivelul instituției dumneavoastră există un mecanism prin care cetățenii pot oferi 

feedback la calitatea serviciilor oferite? 

Dacă da, cum funcționează acesta? 

12. Cum poate fi îmbunătățită performanța serviciilor oferite de Primăria Municipiului 

Pitești? 

- Să enumere 3 exemple; 

13. În interacțiunea cu cetățenii, ce considerați că poate fi îmbunătățit? 

- Să enumere 3 caracteristici; 

14. Ați experimentat anumite tipuri de comportament ale cetățeniilor ce le considerați 

ca fiind inacceptabile? 

- Să enumere 3 exemple de comportament; 

15. Ce vă place cel mai mult atunci când interacționati cu cetățenii?  

- Săenumere 3 exemple/situații; 

16. Cunoașteți cazuri de discriminare rezultate din interacțiunea dintre angajați ai 

Primăriei Municipiului Pitești si cetățeni? 

- Ne puteți detalia? 

17. Cum credeți că poate fi combatută discriminarea (dacă există) în interacțiunea 

dintre angajați ai Primăriei Municipiului Pitești și cetațeni? 

18. Interactionați cu aleșii locali/personalul de conducere/funcționarii 

publici/personalul contractual chestionați? 

- Dacă „nu”, de ce? 

- Dacă „da”, cât de des? 

19. Cum considerați că poate fi îmbunătățită interacțiunea cetățenilor cu aleșii 

locali/personalul de conducere/funcționarii publici/personalul contractual 

chestionați? 
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20. Vă implicați în procesul de decizie cu privire la activitatea Primăriei? (ex. 

participarea la ședințele consiliului local, transmiterea unor puncte de vedere sau 

opinii etc). 

- Dacă da, cum o faceți și de ce? 

- Dacă „nu”, de nu o faceți și ce v-ar motiva să o faceți? 

21. Utilizați serviciile de e-guvernare ale Primăriei (ex. web-site, plata taxelor online)? 

- Ne puteți da câteva situații în care le-ați folosit? 

- Le considerați eficiente? 

- Ce considerați că poate fi îmbunătățit la ele? 

- Ce v-ar determina să le folosiți mai des? 

22. Ce alte instrumente de e-guvernare ați propune pentru a fi adoptate și utilizate de 

Primăria Municipiului Pitești? 

Încheiere (5 minute) 

La sfârșit, câteva întrebări socio-demografice 

S1. SEX  1. Bărbat    2. Femeie 

S2. VÂRSTA (în ani împliniți) |___|___|   99. NR 

 S3. ETNIA 

 

 

 S4. ȘCOALA (Ultima școală absolvită) 

1. Fără școală 
2. Șc. primară 

(4 clase) 

3. Gimnaziu 

(7, 8 clase) 

4. Șc. profesională / 

Școala de meserii 

5. Liceu, treapta 

I (10 clase) 

99. NS 

/ NR 
6. Liceul 

treapta II 

(12 clase, 

bacalaureat) 

7. Școala 

postliceală 

8. Studii 

universitare 

(facultate) 

9. Studii post-

universitare 

(master, doctorat, 

aprofundate) 

80. Alta 

S5. OCUPAȚIA  

Care este OCUPAȚIA dumneavoastră în momentul de față? ________________________     

99. NS/NR 

S6. ACTIV            

Care din următoarele situații se potrivește cel mai bine situației dumneavoastră de acum sub 

aspect profesional? 

1. Român 2. Maghiar 3. Rrom / Țigan 4. Alta 99. NR 
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1-ALES LOCAL 
2-Personal de 

conducere 

3-Funcționar 

Public 

4- Personal 

contractual 
5-Alta. 

99. NS / 

 NR 

ANEXA METODOLOGICĂ I (cetățenii) 

1. Cum selectăm respondenții? 

Operatorul primește eșantionul - o listă cu secțiile de vot (numărul și centrul SV) 

unde se vor realiza interviurile, și numărul de interviuri ce trebuie realizate pe fiecare sectie 

în parte. Primul pas este acela de identificare a sediului secției de vot. 

2. Cum este selectată prima gospodarie? 

Se va începe de la primul număr din dreapta secției de vot (stând cu fața la secția 

de vot). De obicei, secția de vot este la școala sau grădinița. 

3. Cum este selectată a doua gospodărie? 

Stând cu fața spre gospodăria unde a fost completată fișa de interviu, se va aplica 

un pas statistic de 2 - la case/blocuri. Astfel, a 2-a casa/bloc din DREAPTA va fi următoarea 

selecție. În cazul în care strada se termină, se va continua pe prima stradă la dreapta. 

Urmând acest traseu se va ține pasul statistic până la epuizarea numărului de fișe de interviu 

din eșantion.  

 

 

 

 

4. Cum se completează fișa de interviu? 

a. Datoria dumneavoastră este de a completa fișa de interviu cu răspunsuri cât mai 

apropiate de convingerile și atitudinile respondentului, punându-I toate întrebările 

și urmărind atingerea obiectivelor specifice ale interviului.  

b. Nu aveți păreri negative despre răspunsurile respondentului și nu îl influențati. 

Dacă respondentul se întinde la vorbă, încercați să îl opriți politicos, citind 

următoarea întrebare.  

c. În cazul bătrânilor sau a celor cu deficiențe de auz sau înțelegere, nu completați 

fișa de interviu cu datele pe care le considerați dumneavoastră corecte. Încercați 

să reformulați întrebarea folosind cuvinte mai simple, dar păstrând sensul, iar dacă 

nici așa nu sunteți înteles, marcați N/A. 

SUCCES! 

  

Sediul Secției de vot 
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ANEXA METODOLOGICĂ II (aleșii locali/personalul de conducere/funcționarii 

publici/personal contractual) 

1. Cum selectăm respondenții? 

Operatorul primește eșantionul - o listă cu clădirile administrative (sau angajații) 

Primăriei Municipiului Pitești unde se vor realiza interviurile și numărul de fișe de interviu 

ce trebuie realizate. Primul pas este acela al identificării clădirilor administrative ale 

Primăriei și a accesului în acestea prin intermediul persoanelor de contact propuse de 

Primărie. 

Vom selecta respondenții astfel încat să putem acoperi următoarele categorii: 

- aleși locali; 

- personal de conducere; 

- funcționari publici; 

- personal contractual. 

2. Cum este selectat primul respondent? 

Se va începe cu primul birou/spațiu/încăpere din dreapta intrării principale (stând 

cu fața către intrare). Este recomandat ca interviul să fie realizat într-un spațiu privat 

pentru a putea menține caracterul confidențial și anonim al interviului. 

3. Cum este selectat al doilea respondent? 

Se alege următorul birou/spațiu/încăpere selectându-se câte un respondent din 

fiecare birou. Se va aplica acest principiu până la epuizarea numărului de fișe alocat.  

În cazul în care numărul de birouri nu acoperă numărul de fițe alocat, se va relua 

selecția respondenților începand cu primul birou/spațiu/încapere selectat până la epuizarea 

acestora. 

4. Cum se completează fișa de interviu? 

a. Datoria dumneavoastră este de a completa fița de interviu cu răspunsuri cât mai 

apropiate de convingerile și atitudinile respondentului, punându-i toate 

întrebarările și urmărind atingerea obiectivelor specifice ale interviului.  

b. Nu aveți păreri negative despre răspunsurile respondentului și nu îl influențați. 

Dacă respondentul se întinde la vorbă, încercați să îl opriți politicos, citind 

următoarea întrebare.  

c. În cazul bătrânilor sau a celor cu deficiențe de auz sau înțelegere, nu completați 

fișa de interviu cu datele pe care le considerați dumneavoastră corecte. Încercați 

să reformulați întrebarea folosind cuvinte mai simple, dar păstrând sensul, iar 

dacă nici așa nu sunteți înteles, marcați N/A. 

SUCCES! 
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Anexa metodologica III 

1. Vom încerca să înțelegem corect scopul cercetării. Este foarte important ca operatorul 

să înțeleagă scopul cercetării și procesul cercetării pentru a explica aceste lucruri 

respondentului în caz de necesitate. Astfel, obiectivul general al cercetării îl reprezintă 

introducerea de sisteme și standarde comune în Primăria Municipiului Pitești ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, în vederea 

îmbunătățirii managementului performanței și a calității serviciilor oferite. 

Scopul acestui studiu este de a contribui la măsurarea percepției cetățenilor asupra 

calității și performanței serviciilor oferite de Primăria Municipiului Pitești și de a 

propune o interpretare a datelor obținute, din perspectiva performanței și calității 

serviciilor publice la nivelul instituției.  

Informația colectată și prelucrată servește la creșterea capacității Primăriei 

Municipiului Pitești prin implementarea unui sistem de management al performanței și 

calității corelat cu Planul de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării 

managementului calității; precum și la îmbunătățirea competențelor personalului de 

conducere și execuție din Primăria Municipiului Pitești. 

2. Vom întelege ce este eșantionul și cum au fost selectați respondenții. Astfel, vom 

concluziona că eșantionarea este o procedură de selecție a unui eșantion (număr de 

respondenți) din populația generală în vederea efectuării unei cercetări. Selecția sau 

alegerea este efectuată în așa mod ca eșantionul să reprezinte o copie în miniatură a 

populației orațului, iar rezultatele obținute în urma cercetării să poată fi extrapolate 

la nivel de populație a orașului. În cazul acestei cercetări, eșantionul este de 300 

respondenți. Efectuarea eșantionării este necesară pentru a minimaliza costurile și a 

reduce perioada cercetării. 

Metodologia de realizare a studiului va consta în realizarea de interviuri cu cetățenii, 

dar și cu aleșii locali/personalul de conducere/funcționari publici/personal contractual 

și interpretarea rezultatelor obținute. Accentul în interviurile cu cetățenii va fi pus pe 

percepția lor cu privire la transparența instituțiilor, procedurile de dialog cu cetățenii, 

atragerea în actul de decizie și opinii referitoare la utilitatea și eficiența instrumentelor 

de e-guvernare în administrația publică.  

În interviurile cu aleșii locali/personalul de conducere/funcționarii publici/personalul 

contractual se va urmări identificarea unor aspecte referitoare la nevoile specifice ale 

instituției în vederea dezvoltării celor mai adecvate instrumente e-guvernare care să 

conducă la creșterea calității și performanței serviciilor oferite. 

3. Vom practica interviul. Operatorul de interviu va practica intervievarea în timpul 

efectuării instruirii, acordând o mare atenție ordinii întrebărilor, răspunsurilor posibile 

și greșelilor care ar putea apărea în timpul intervievării. Acest fapt îl va ajuta să pună 

întrebările corect și să fie destul de convingator în timpul interviului.  
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4. Vom verifica documentele necesare. Înainte de efectuarea interviului, operatorul de 

interviu va verifica dacă are toate documentele necesare cu el. Astfel, în cazul 

cercetării, operatorul de interviu va avea cu el fișa de interviu și legitimația.  
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