
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VÂLCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTEŞANI 

HOTĂRÂREA NR.47. 

PRIVIND:Aprobarea proiectului „ Sisteme inteligente de management local pentru 
dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin, specializate pentru administraţia publică 

OTEŞANI", a cheltuielilor legate de proiect şi depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte 
din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA ClO-Fondul Local. 

Consiliul local al comunei Oteşani, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa extraordinară, în data c 
03 octombrie 2022, la care participa un număr de 9 consilieri, din totalul de 11 consilieri în Juneţi 
absentând domnii consilieri Obada-Marinescu Gheorghe şi Zăbava Fanel ; 

Văzând că prin votul majorităţii a fost ales preşedinte de şedinţa d-l consilier Cebi 
Nicolae-Florin, ales în şedinţa de consiliu din data de 25 august 2022; 
Luând în dezbatere: 

-Referatul de aprobare, înregistrat sub nr.5350 din 28 septembrie 2022 şi proiectul l 

hotărâre prezentate de către d-l Oprişor Mircea,primarul comunei, cu privire la aprobarea proiectul 
„ Sisteme inteligente de management local pentru dezvoltarea de servicii şi structuri de spriji, 
specializate pentru administraţia publică OTEŞANI", a cheltuielilor legate de proiect şi depunen 
acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRJ:. 
COMPONENTA ClO-Fondul Local. 

-Raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Oteşani, înregistrat sub nr.53 ; 
din 28 septembrie 2022; 

-Avizul Comisiei Administraţie Publică Juridică, înregistrat la nr.5447 din 03 octombrie 202 
Avizul Comisiei Buget - Finanţe,înregistrat la nr.5448 din 03 octombrie 2022 şi Avizul Comisi 
Învăţământ, Cultura,Protecţie Socială, înregistrat la nr.5449 din 03 octombrie 2022, prin care 
propune aprobarea proiectului de hotărâre în formă şi conţinutul iniţiat de primar; 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) şi alin. (4). lit. d) . din Ordonanţa de Urgenţă Guvernul 

nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 18 alin. (1) . şi (2) . şi art. 53. lit j). din Legea nr. 33312003 (r 1) privii 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 
-prevederile O. U G. nr.124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrui 

instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin mecanismul, 
redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi comptetarea Ordonanţei de urgenţă 

Guvernului nr. 15512020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare 
rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile 
cadrul mecanismului de redresare şi rezilienţă. 

-prevederile art.44. alin. (1). din Legea nr. 27312006 privind finanţele publice locale, 
modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Ordinului nr. 999 I 1O.05. 2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publi 
şi Administraţiei pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europe 
aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C1 
componenta 1 O - Fondul local; 

-Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europe 
aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în. cadrul apelului de proiecte componenta 
- Fondul Local, 1.1 Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde, 1.1.2 - Asigurarea infrastructl4 
pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de managemc 
urban/local). 



În temeiul art.139. alin. (3). lit. a) şi art.196 alin.(l). fit.a). din 0.UG. nr. 571 20. 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 9 voh 
"pentru ", O voturi "împotriva ", O voturi " abţineri " din totalul de 9 voturi exprimate, adop 
următoarea 

HO TARARE 

Art.1.-Se aprobă depunerea cererii de finanţare prin Planul Naţional de Redresare 
Rezilienta - Componenta 10 - Fondul Local, Il Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde, I 1.L 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligen 
de management urban/local) pentru obiectivul de investiţii " Sisteme inteligente de manageme. 
local pentru dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin, specializate pentru administrat 
publică OTEŞANI" din comună OTEŞANL JUDEŢUL VÂLCEA. . 

Art.2.- Se aprobă nota de fundamentare, aferenta cererii de finanţare, conform Anexei nr 
care face parte integrantă din prezenţa hotărâre. 

Art.3.-Se aproba cheltuielile eligible cu o valoare maximă de: 324770,00 EUR0/1598745,~ 
RON, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile, inclusiv aprobarea cheltuielil1 
neeligibile pe care UA. T. OTEŞANI trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului. 

Art.4.-Se aproba descrierea sumară a investiţiei aferente cererii de finanţare, conform Anex 
nr. 2 care face parte integrantă din prezenţa hotărâre. 

Art.5.-(1).Se nominalizează Primarul UA.T OTEŞANI , dl OPRIŞOR MIRCEA, < 

reprezentant legal al Comunei OTEŞANL în relaţia cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
Administraţiei, Autoritatea finanţatoare. 

(2).Se mandatează Primarul UA. T. OTEŞANL dl OPRIŞOR MIRCEA, în calitate c 

reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare elaborării şi implementării proiectului c 

investiţii „ Sisteme inteligente de management local pentru ezvoltarea de servicii şi structuri • 
sprijin, specializate pentru administraţia publică OTEŞANI ". 

Oteşani - 03 octombrie 20~ 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTEŞANI, 

Elena-Eliodora BONDOC. 



PROCEDURJ OBLIGATORJI ULTERJOARE ADOPTĂRJI HOTĂRÂ.RJI CONSILIULUI LOCAL NR. 
47103.1O.20221 

Nr 
Semnătura persoan. Data 

cr 
Operaţiuni efectuate 

ZZILLIAN responsabile să 
efectueze procedurc t. 

-

EJl 12 
11
3 

D !Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate o simpla x absolută o 
\03102022 \\ ~ calificatei 

[~]Comunicarea către primar
2
) 

11

04.10.2022 I rG 
~ Comunicarea către prefectul judeţului3) 104.10.2022 \1 ~ 
EJIAducerea la cunoştinţa publică4)+5) ll05.10.2022 I /ff 
[] Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individuaz4)+5

) I I 
[]Hotărârea devine obligatorii) sau produce efectejuridice

7
) , după caz 105.10.2022 li ~ 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

1
) Art. 139 alin. (1): „ În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 
absolută sau simplă, după caz. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de 

roprietate în cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 li 
dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. " 
2) Art. 197 alin. (2): „ Hotărârile consiliului local se comunica primarului. " 
3
) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotărârile consiliului local al comunei 
refectului în cel mult 1 O zile lucrătoare de la data adoptării ... 

-1) Art. 197 alin. (4): „ Hotărârile „. se aduc la cunoştinţa publică şi se comunica, în condiţiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei. " 
5) Art. 199 alin. (1): „ Comunicarea hotărârilor .„ cu caracter individual către persoanele cărora li se 
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. " 
6) Art. 198 alin. (1): „ Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţ 

ublică. " 
7) Art. 199 alin. (2): „ Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

ersoanele cărora li se adresează. " 

1 Se completează cu numărul şi anul hotărârii consiliului local. 
2 Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliului local. 



Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 
Componenta C10 - Fondul Local 

1. 

2. 

Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 1 O -
Fondul Local, Investiţia 
Sisteme inteligente de 
management local 
pentru dezvoltarea de 
servicii şi structuri de 
sprijin, specializate 
pentru administraţia 
publică OTEŞANI 

Descrierea pe scurt a 
situaţiei actuale (date 
statistice, elemente 
specifice, etc.) 

Necesitatea şi 
oportunitatea investiţiei 
pentru care se aplică 

3. Corelarea cu proiecte 
deja implementate la 
nivel local 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Titlu apel proiect 
PNRR/2022/Cl Ol 1.1.2 

Obiectivul de investiţii propus, respectiv " Sisteme inteligente 
management local pentru dezvoltarea de servicii şi structuri 
sprijin, specializate pentru administraţia publică OTEŞAN, 

susţine crearea unui cadru pentru mobilitate urbană durabilă ~ 

transformare durabilă rurală prin utilizarea soluţiilor verzi la niv 
UAT-u!ui iar contextul participării la apelul de proiecte din Ph 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA J 
Fondul local, 1.1 - Mobilitate urbană durabilă, I 1.2 - Asigure 
infrastructurii pentru transportul verde - ITS!alte infrastructuri 
(sisteme inteligente de management urban/local), reprez 
oportunitatea imediată şi sigură de a realiza obiectivele prop 
Valoarea proiectului este de: 324770,00 EUR0/1598745,27 R• 
RON. 

Avantajele realizării acestui proiect constau în îmbunătăţ. 

condiţiilor de viaţă pentru cetăţeni prin înfiinţarea şi modernizc 
unor sisteme inteligente de management local pentru dezvoltaret 
servicii şi structuri de sprijin, specializate pentru administr 
publică OTEŞANI . oportunitatea de a obţine finanţare prin Pic 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), componenta C10 
Fondul Local reprezintă şansa autorităţii publice locale de a dezv 
comunitatea. 

Prin Strategia locală a Comunei OTEŞANI au fost stabilite direcţi 
dezvoltare economică, socială şi culturală a localităţii. Portofoliu 
proiecte implementate ale Comunei OTEŞANI cuprinde investiţii 
impact major asupra infrastructurii locale, ceea ce genen 
dezvoltare economică a localităţii. Investiţia de faţă 
complementara acestora reprezentând o investiţie prin care 
abordează provocările legate de disparităţile teritoriale şi sociale 
zonele urbane şi rurale. Obiectivul acestei investiţii este de a susţi 
transfurmure durubilă rurall1 prin utilizarea soluţiilor verzi şi di~i 



4. 

5. 

Corelarea cu proiecte în 
curs de implementare 
de la nivel local 

Corelarea cu celelalte 
proiecte pentru care se 
aplică la finanţare 

Investiţia se corelează cu următoarele proiecu// r.i!rf Plerf(ii,:l,af~):.. lă~n 
local cu finanţare externă de bugetul local al lo/!pilţă{U§,:ţ~'~·.;,1 -~\ J 
-Masura 322- Prof!ramul National de Dezvoltare 'll:ur(i/fiNJ-) c/<i;, 
Proiectul integrat denumit: Prima înfiinţare re.ţe)f.::a'UGfiteJde~'jip 
~pa. uzată, ~mbunătăţirea reţelei de !rurr:_~ri di'i~J---~ff-[-{!jff)fl pr 
mfimţare şz dotare centru pentru mgrljzre copzz tip- -d.fter sch 
investiţii în scopul conservării specificului local şi a moşte1 
culturale, în comună Oteşani, judeţul Vâlcea. 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurala- Axa Leader Măs 
M6/6B Dezvoltarea infrastructurii la scară mică, serviciilor pe1 
populaţie, serviciilor sociale.conservarea şi promovarea patrimoni, 
local, material şi imaterial şi a patrimoniului natural: 
Proiectul denumit.Achiziţie corpuri de iluminat tip Led pe; 

modernizarea reţelei de iluminat public în comună Oteşani, jua 
Vâlcea. 
-Programul Naţional de Dezvoltare Locală, proiectele: 
-Pod din beton armat în comună Oteşani, judeţul Vâlcea; 
-Construire pod peste parau! Luncavat, punctul Valculesti, 
Cârstăneşti, comună Oteşani, judeţul Vâlcea. 
-Extindere, reabilitare, anvelopare termică, modernizare şi dotare 
Ansamblu Şcolar Cârstăneşti, comună Oteşani, judeţul Vâlcea. 
UA. T OTEŞANI a despus eforturi susţinute în vederea dezvol 
localităţii prin atragerea de fonduri naţionale şi europene. Proit 
propus este complementar proiectelor aflate în implementare cât 
celor depuse spre finanţare . 
-Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny- depuse 
finanţare 

- "Înfiinţarea unui sistem inteligent de distribuţie a gazelor naturale 
comunele Popeşti, Oteşani şi Cernişoara, dinjudeţul Vâlcea ". 
-Modernizare prin asfaltare drumuri locale, din comună Ote~ 

judeţul Vâlcea; 
-Programul Naţional de Investitii Anghel Saligny-aprobate 
-Realizare racorduri şi branşamente, comună Oteşani, judeţul Vâlc 

-Programul Compania Naţională de Investiţii 
-Reabilitare şi modernizare drum de interes local, sat Sub Deal, con 
Oteşani, judeţul Vâlcea; 
-Reabilitare şi modernizare drum de interes local Deasupra Mori, 
sat Bogdăneşti, comună Oteşani, judeţul Vâlcea; 
-Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar Medical, sat Ote. 
comună Oteşani, judeţul Vâlcea; 
-Reabilitare, modernizare, dotare şi extindere sediul Primăriei Ote'. 
judeţul Vâlcea. 
Documentaţia tehnică se va elabora ţinând seama de portofolii. 
proiecte aferent Strategiei de Dezvoltare a Comunei OTEŞANI pE 
perioada 2021-2027, portofoliu care exprimă concret nevoi/€ 
dezvoltare al UAT OTEŞANI ce vor fi finanţate prin PNRR, f01 
structurale, precum şi alte fonduri ale Uniunii Europene fond 
naţionale şi europene nerambursabile puse la dispoziţia Rome 
Deasemenea prezentul proiect se va corela cu proiectele depw 
cadrul măsurii PNRR/2022/Cl O respectiv : 

- " Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - pi 
de reîncărcare vehicule electrice în comună OTEŞANI, JUDE 
VÂLCEA " -Investiţia I. I . 3 - Asigurarea infrastructurii p 



6. 

7. 

Efectul pozitiv 
previzionat prin 
realizarea obiectivului 
de investiţii 

Modul de îndeplinire a 
condiţiilor aferente 
investiţiilor 

8. Descrierea procesului 
de implementare 

transportul verde -puncte de reîncărcare vehicd1e fi_le(:frlci \ '\ 

Documentaţia care se va elabora va respecta condiţiile 

implementare ale programului de finanţare. De asemenea, în Caietu 
sarcini al achiziţiei publice se va specifica respectarea principi 
privind dezvoltarea durabilă, protecţia mediului, egalitatea de şanse 
gen, nediscriminarea, accesibilitatea. În plus, proiectul va resp1 
principiul „ Do No Significant Harm " (DNSH). 

Acţiunile proiectului " Sisteme inteligente de management 11 
pentru dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin, speciali. 
pentru administraţia publică OTEŞANI " sunt: 

- Achiziţia dronelor pentru a inspecta zonele sau situaţiih 
risc,· 

- Dotarea şi funcţionarea centrului de monitorizare în t 
real a situaţiei din localitate - oferă acces în timp real la ti 
camerele, senzorii şi alte dispozitive de colectare a datelor; 

- Sistem de monitorizare şi siguranţă a spaţiului public; 

- Baze de date GIS la nivel local /Date deschise - platform1 
date deschise în care datele disponibile la nivel de localitate . 
accesibile publicului; 

- Funcţionar public virtual; 

- Servicii „ Cloud" - platformă cloud online pentru utili. 
de către administraţia publică; 

- Platformă de servicii publice digitale; 

- Aplicaţii pentru informarea cetăţenilor şi identifici 
problemelor la nivel local; 

- Plata online a taxelor şi impozitelor; 

- Sistem de planificare online - site web care per 
programarea online a cetăţenilor la diverse ghişee AP L; 

- Monitorizarea în timp real a stării infrastruc 
tehnico-locale şi a consumului de energie; 

-Panouri vizuale electronice de informare a persoanelo 
dizabilităţi cu privire la mijloacele de transport în comun (inforr 
adaptate scris mărit pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilitc 

Prezenţa investiţie consta în " Sisteme inteligente de manage1 
local pentru dezvoltarea de servicii şi structuri de spi 
specializate pentru administratia publică OTEŞANI " 



9. Alte informatii 

Valoarea investiţiei: 324770,00 EUR0/1598745,27 RON, 

Implementarea proiectului implică realizarea următoarelor activităţi 

- Constituirea echipei de implementare şi stabilirea modului de lu. 
Echipa de implementare va fi desemnată de solicitant din cai 
aparatului propriu de specialitate şi va reuni persoane cu competenţ 
domeniile tehnic, financiar, achiziţii, juridic, informare şi comunic, 
administrativ. Echipa va folosi şi consultanta specializată con.fi 
legislaţiei în vigoare. 

- Elaborarea documentaţiilor de achiziţie directă precum şi a Caiet 
de sarcini pentru procedurile de achiziţie realizate în cadrul invest 
se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare, a norm, 
metodologice specifice şi în concordanţă cu obiectivele programulu 
finanţare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă a Româ1 
Componenta Ci O - Fondul Local. 
- Realizarea achiziţiei publice a serviciilor de proiectare - elab01 

a documentaţiilor tehnice premergătoare execuţiei lucrărilor 
asistenţa tehnică. 

Activitatea cuprinde organizarea şi derularea achiziţiilor prestări 
servicii necesare implementării proiectului pe baza calendar 
estimativ al achiziţiilor, cu respectarea prevederilor legislaţiei 
vigoare pentru domeniul achiziţiilor publice (Legea nr. 9812016 prii 
achiziţiile publice), a prevederilor contractului de finanţare ~ 
condiţiilor prevăzute în Ghidul specific. 
-Realizarea investiţiei se va face cu respectarea principiilor pri1 

dezvoltarea durabilă, protecţia mediului, egalitatea de şanse, de 1 
nediscriminarea, accesibilitatea. În plus, proiectul va resp, 
principiul „ Do No Significant Harm" (DNSH) şi deaseme 
concluziile şi recomandările expertizei tehnice şi a auditului energet. 

- Recepţia finală a investiţiei presupune parcurgerea următ01 
paşi: - numirea comisiei de recepţie; - verificarea realizării investiţii 
concordanţă cu documentaţia tehnică, şi deasemenea cu respectl 
principiului „ Do No Significant Harm " (DNSH). După recepţia fin 
se va face plata finală. 
Nu este cazul 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTEŞANI 

Elena-Eliodora BONDOC. 



Descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul de investiţii 

„ Sisteme inteligente de management local pentru dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin, 
specializate pentru administraţia publică OTEŞANI". 

Obiectivul de investiţii propus, respectiv „ Sisteme inteligente de management local pentr 
dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin, specializate pentru administraţia publică OTEŞÂl' 
" susţine crearea unui cadru pentru mobilitate urbană durabilă şi o transformare durabilă rurală pri 
utilizarea soluţiilor verzi la nivelul UAT-u!ui iar contextul participării la apelul de proiecte din Plani 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA I O - Fondul local, 1.1 - Mobilitai 
urbană durabilă, I 1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructu. 
TIC (sisteme inteligente de management urban/local), reprezintă oportunitatea imediată şi sigură de 
realiza obiectivele propuse. Valoarea proiectului este de: 324770,00 EUR0/1598745,27 RON. 

Prin intermediul acestor operaţiuni vor fi sprijinite activităţi/acţiuni specifice realizării <.; 

investiţiei, respectiv: 

- Achiziţia dronelor pentru a inspecta zonele sau situaţiile de risc; 

- Dotarea şi funcţionarea centrului de monitorizare în timp real a situaţiei din localitate 
oferă acces în timp real la toate camerele, senzorii şi alte dispozitive de colectare a datelor,· 

- Sistem de monitorizare şi siguranţă a spaţiului public; 

- Baze de date GIS la nivel local /Date deschise - platformă de date deschise în care datel 
disponibile la nivel de localitate sunt accesibile publicului; 

- Funcţionar public virtual; 

- Servicii „ Cloud" - platformă cloud online pentru utilizare de către administraţia publică; 

- Platformă de servicii publice digitale; 

- Aplicaţii pentru informarea cetăţenilor şi identificarea problemelor la nivel local; 

- Plata online a taxelor şi impozitelor; 

- Sistem de planificare online - site web care permite programarea online a cetăţenilor l, 
diverse ghişee AP L,· 

- Monitorizarea în timp real a stării infrastructurii tehnico-locale şi a consumului de energie, 

Panouri vizuale electronice de informare a persoanelor cu dizabilităţi cu privire [, 
mijloacele de transport în comun (informaţii adaptate scris mărit pentru persoanele cu diferite tipw 
de dizabilităţi). 



Scopul acestei intervenţii este: 

- Dezvoltarea de sisteme inteligente de management local pentru dezvoltarea de servicii 
structuri de sprijin, specializate pentru administraţia publică OTEŞANI, pentru a fi asigur 
accesul cetăjenilor la tehnologii TIC, inovatoare. 

- Asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime ale proiectul; 
"Sisteme inteligente de management local pentru dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijii 
specializate pentru administraţia publică OTEŞANI", 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTEŞANI, 

Elena-Eliodora BONDOC. 


