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MĂSURI PENTRU MEDIUL PRIVAT – PARTENER AL ADMINISTRAȚIEI PENTRU  
DEZVOLTAREA DURABILĂ A PITEȘTIULUI 

► OBIECTIVE:  
 
Vreau un Pitești puternic din punct de vedere economic și social. Un Pitești important 
pentru regiune, pentru țară, pentru firme, pentru guvernanți.  
 
Vreau o Primărie suplă. Adica o insitituție în care oamenii să zbârnâie, în care actele se 
primesc azi și se rezolvă tot azi, dacă se poate.   
 
Vreau o relație deschisă cu mediul de afaceri. Vreau ca oamenii de afaceri să vină în 
Primărie nu doar când au de plătit taxe sau au nevoie de un certificat. Să vină la 
consultări, la evenimente, la discuții.  Să își poata spune ofurile și propunerile beneficiind 
de rezolvare! Eu trebuie să rezolv lucruri! Una peste alta, vreau să mă simtă ca pe un 
partener pe care se pot baza.  
 
Vreau un Pitești care se îndreaptă către modelul european bazat pe concepte precum 
smart-city, green-city, zona metropolitană etc 
 
 Vreau parteneriate permanente, pe orice temă, cu localitățile din jur, cu Consiliul 
Județean, cu sistemul privat. Orice se poate construi și este util pentru cetățeni, trebuie 
făcut chiar dacă implică multă voință, muncă sau diplomație! 
 
►MĂSURI:  

√ Crearea unui program de dezvoltare integrată a infrastructurii municipiului, care va 
include proiectele, obiectivele, perioada și forma de implementare, factori care vor permite 
mediului de afaceri să-și planifice mai bine structura ofertelor și să asigure competitivitatea 
soluțiilor oferite.  

√ Demararea unei campanii de atragere a investițiilor locale și externe, orientate spre 
dezvoltarea infrastructurii, creșterea eficienței și calității serviciilor publice și consolidarea 
capacității instituționale a municipiului. 

√ Aplicarea unei politici fiscale, echilibrate și atractive, susținută prin integritate fiscală și 
asigurarea condițiilor pentru plata online a tuturor tipurilor de taxe și impozite municipale. 

√ Lansarea unui program de granturi pentru antreprenorii din domeniul IT și al 
businessului mic și mijlociu.  

√ Asigurarea infrastructurii pentru parcuri industriale și centre de dezvoltare a afacerilor. 

√ Suport pentru dezvoltarea mediului de afaceri prin debirocratizarea administrației, 
bazată pe corectitudine, proceduri simplificate, achiziții transparente, predictibilitate de lungă 
durată și informare în timp real. 


