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ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE 

► Primăria la un click distanță ► Eliminarea documentațiilor inutile  ►Birou unic pentru 
toate actele și informațiile necesare ► Program flexibil, până la ora 18:00, pentru ghișee 

 

Sunt adeptul descentralizării, în continuare, a administraţiei. În acelaşi timp, consider că 
trebuie întărită capacitatea administrativă a Primăriei Municipiului Pitești. 

 
      În viziunea mea, prelucrarea şi transmiterea electronică a datelor poate duce la 
eficientizarea administraţiei. De aceea, Primaria se va implica activ în: 

√ Folosirea platformei de plăţi electronice www.ghiseul.ro;  

√  Introducerea unei platforme asemănătoare și la instituțiile și societățile din subordinea 
primăriei ; 

√ Crearea posibilităţii ca formularele tipizate (ex.: pentru autorizaţii) să fie completate 
electronic; actualizarea permanentă a acestor formulare, acolo unde există; 

√ Interconectarea bazelor de date ale diferitelor instituţii administrative, pentru ca cetăţenii 
să nu fie nevoiţi să plimbe acte de la o instituţie la alta, ele putând fi preluate sau consultate 
electronic; 

√ Crearea posibilităţii ca cetăţenii să consulte electronic stadiul de prelucrare a 
documentelor proprii (autorizaţii, petiţii, cereri de informaţii publice etc.); 

√  Transparentizarea modului de elaborare și aprobare a bugetelor instituțiilor cu finanțare 
de la bugetul local, prin afișarea publică pe site-ul primăriei, timp de 30 de zile, și ulterior 
dezbatere în Consiliul Local; 

√  Îmbunătăţirea și eficientizarea comunicării electronice între administraţia municipală şi 
serviciile publice/societățile din subordinea primăriei Municipiului Pitești prin mijloace moderne 
de comunicare (e-mail, platforme online). 

 

INFIINȚAREA BIROULUI UNIC – SOLUTȚA PENTRU ELIMINAREA BIROCRAȚIEI 

√ Îmi propun desemnarea unei comisii care să stabilească eliminarea tuturor actelor care 
nu sunt necesare pentru accesul la un serviciu public sau eliberarea unui act administrativ.  

√ Vom amenaja noi spaţii pentru desfăşurarea activităţii Primăriei şi vom informatiza toate 
serviciile instituției.  

√ Vom organiza un Birou Unic pentru Acorduri, așa cum acesta este definit de Legea 
calității în construcții nr.50/1995, care să obțină avizele necesare solicitate de cetățeni/ 
antreprenori, să elibereze acte și să furnizeze informaţii utile către cetăţeni, atât la nivelul 
Primăriei, cât și la nivelul serviciilor publice/operatorilor economici din administrarea sau 
coordonarea Consiliului Local.  

√ Îmi propun să elimin cozile de la ghişeele Primăriei! Plata taxelor are rolul de a crea 
bugetul municipalităţii, nu de a umili cetăţenii. Propun menţinerea acestor birouri unice deschise 
până la ora 18.00, prin organizarea unui program flexibil. 
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MANAGEMENT INTEGRAT ȘI TRANSFORMARE DIGITALĂ 

√ Planul de reorganizare a administrației municipale va include utilizarea într-o manieră 
abilă a tehnologiilor informaționale având ca scop oferirea de servicii municipale electronice în 
condiții de eficiență operațională și financiară, dar, mai întâi de toate, accesibiltate pentru 
oameni.  

√ Vom introduce gradual instrumente de management integrat al dezvoltării teritoriale, cu 
utilizarea de informații și date geospațiale. În acest sens, vom iniția un parteneriat cu toate 
instituțiile din subordine, furnizorii de utilități publice, dar și cu alte structuri specializate din 
domeniul IT, care pot oferi suport în domeniul digitalizării serviciilor publice.  

√ Utilizarea acestor instrumente moderne va permite administrației să-și fundamenteze 
calitativ și transparent propriile decizii, precum și să asigure monitorizarea și controlul activităților 
asumate.  

√ În cadrul acestui proces, vom asigura accesul on-line al cetățenilor care să urmărească 
etapele și circuitul documentelor și de luare a deciziilor privind petițiile și cererile depuse.  

√Un alt pas pentru utilizarea acestor instrumente moderne va fi interconectarea 
sistemelor informaționale și a bazelor de date care vor fi integrate și disponibile tuturor actorilor 
implicați în gestionarea resurselor orașului.  

Sistematizarea informațiilor și digitalizarea proceselor de luare a deciziilor vor proteja 
locuitorii de abuzuri, de întârzieri nejustificate la petiții și cereri, de comportament discreționar 
din partea funcționarilor!  

 


