
ROMAN/A 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

PROIECT DE HOTARARE NR.47. 

„. ; 

PRIVIND:Aprobarea proiectului „ Sisteme inteligente de management local pe_ntru 
dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin, specializate pentru administraţia 
publica OTESANI", a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in 
cadrul apelului de proiecte din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 
(PNRR), COMPONENTA ClO - Fondul Local. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta ............. , in data 
de ................. 2022, la care participa un numar de .... consilieri, din totalul de 11 consilieri infunctie ; 

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-l consilier Cebuc Nicolae
Florin, ales in sedinta de consiliu din data de 25 august 2022; 
Luand in dezbatere: 

-Referatul de aprobare, inregistrat sub nr.5350 din 28 septembrie 2022 si proiectul de hotarare 
prezentate de catre d-l Oprisor Mircea.primarul comunei,cu privire la aprobarea proiectului „ Sisteme 
inteligente de management local pentru dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin, specializate 
pentru administraţia publica OTESANI", a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in 
cadrul apelului de proiecte din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienfă (PNRR) , COMPONENTA 
ClO - Fondul Local. 

-Raportul de specialitate intocmil de viceprimarul comunei Otesani. inregistrat suh nr.53 78 din 
28 septembrie 2022; 

-Avizul Comisiei Administratie Publica Juridica, inregistrat la nr ..... ... . din .............. .. .. 2022. 
Avizul Comisiei Buget - Finante,inregistrat la nr ...... din ......... .... 2022 si Avizul Comisiei lnvatamant, 
Cultura,Protectie Sociala, inregistrat la nr ... ... din ... ........... 2022, prin care se propune aprobarea 
proiectului de hotarare informa si continutul initiat de primar; 

In conformitate cu : 
- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4). lit. d). din Ordonanta de Urgenta Guvernului 

nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 18 alin.(l) . şi (2). şi art. 53. li/ j). din Legea nr. 33312003 (rl) privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor; 
-prevederile O. U. G. nr.124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi 

financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin mecanismu! de redresare şi 

rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
15512020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului national de redresare şi rezilienţă necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul mecanismului 
de redresare şi rezilienţă. 

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

-prevederile Ordinului nr. 999 I I O. 05. 2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţ ii de accesare a fondurilor europene 



aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C 10, 
componenta 1 O - Fondul local; 

-Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene 
aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă În. cadrul apelului de proiecte componenta 10-
Fondul Local, 1.1 Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde, 1.1.2 - Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 
urban/local). 

În temeiul art.139. alin. (3) . lit. a) şi art.196 alin.(J). fit .a). din O.U.G. nr. 571 2019 privind 
Codul administrativ, cu modifica rile si completarile ulterioare, cu un nu mar de .... voturi ''pentru ", .... 
voturi "impotriva ", .... voturi " abtineri " din totalul de ... voturi exprimate, adopta urmatoarea 

HO TARARE 

Art.1.-Se aprobă depunerea cererii de finantare prin Planul National de Redresare si Rezilienta 
- Componenta I O - Fondul Local, li Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde, I. 1.2 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 
management urban/local) pentru obiectivul de investitii " Sisteme inteligente de management local 
pentru dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin, specializate pentru administraţia publica 
OTESAN/" din comuna OTESANl, JUDETUL VALCEA . 

Art.2.- Se aproba nota de fundamentare, aferenta cererii de finantare, conform Anexei nr. I care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3.-Se aproba cheltuielile eligible cu o valoare maxima de: 324770,00 EUR0/1598745,27 
RON, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile, inclusiv aprobarea cheltuielilor neeligib ile 
pe care U.A. T. OTESANI trebuie sa le asigure pentru implementarea proiectului. 

Art.4.-Se aproba descrierea sumara a investitiei aferente cererii de .finantare, conform Anexei 
nr. 2 care face parte integranta din prezenta hot arare. 

Art.5.-(1).Se nominalizează Primarul U.A.T OTESANI, dl OPRISOR MIRCEA, ca reprezentant 
legal al Comunei OTESANJ, in relaţia cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, 

Autoritatea fi.nan/ atoare. 

(2).Se mandateaza Primarul U.A. T. OTESANI, dl OPRISOR MIRCEA, in calitate de 
reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare elaborarii si implementarii proiectului de 
investiţii „ Sisteme inteligente de management local pentru ezvoltarea de servicii şi structuri de 
sprijin, specializate pentru administraţia publica OTESANI ". 

INIT/A TOR, 
PRIMAR, 

OPRISOR MIRCEA. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

BONDOC ELENA - EL/ODORA. 

f 



Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 
Componenta ClO - Fondul Local 

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 
publica OTESANI 

Descrierea pe scurt a 
situaţiei actuale (date 
statistice, elemente 

l. specifice, etc.) 

2. Necesitatea şi 
oportunitatea investiţiei 
pentru care se aplică 

3. Corelarea cu proiecte 
deja implementate la 
nivel local 

Anexă la Ghidul specific 
ModelF 

ANEXA NR.I. 

LA H.C.L. NR. I 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Titlu apel proiect 
PNRR/2022/CJO/ 1.1.2 

------

Obiectivul de investiţii propus, respectiv " Sisteme inteligente de 
management local pentru dezvoltarea de servicii şi structuri de 
sprijin, specializate pentru administraţia publica OTESANI " susţine 

crearea unui cadru pentru mobilitate urbană durabilă şi o tran~formare 
durabilă rurală prin utilizarea soluţiilor verzi la nivelul UAT-ului iar 
contextul parf;ciparii la apelul de proiecte din Planul National de 
Redresare şi Rezilienţă (PNRR), COMPONENTA JO - Fondul local, I. I 
- Mobilitate urbană durabilă, !. 1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (s isteme inteligente de 
management urban/local) , reprezintă oportunitatea imediată şi s igură 

de a realiza obiectivele propuse. Valoarea proiectului este de: 
324770,00 EUR0/1598745,27 RON, RON. 

Avantajele realizării acestui proiect constau in îmbunătăţirea 

condiţiilor de viata pentru cetateni prin infiintarea si modernizarea 
unor sisteme inteligente de management local pentru dezvoltarea de 
servicii şi structuri de sprijin, specializate pentru administraţia 
publica OTESANI . oportunitatea de a obtine .finantare prin Planul 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), componenta CJO -
Fondul Local reprezinta sansa autoritatii publice locale de a dezvolta 
comunitatea. 

Prin Strategia locala a Comunei OTESANI au fost stabilite directii de 
dezvoltare economica, sociala si culturala a localitatii. Port~foliul de 
proiecte implementate ale Comunei OTESANJ cuprinde investitii cu 



4. Corelarea cu proiecte 
în curs de 
implementare de la 
nivel local 

impact major asupra inji-astructurii locale, ceea ce genereaza 
dezvoltare economica a localitatii. Jnvestitia de fata este 
complementara acestora reprezentand o investitie prin care se 
abordează provocările legate de disparităţile teritoriale şi sociale din 
zonele urbane si rurale. Obiectivul acestei investitii este de a sustine o , ' 

transformare durabilă rurală prin utilizarea soluţiilor verzi şi digitale. 
lnvestitia se coreleaza cu urma/oarele proiecte implementate la nivel 
local cufinantare externa de bugetul local al localitatii: 
-Mas ura 322- Programul National de Dezvoltare Rurala: 
Proiectul integrat denumit: Prima infiintare relele publice de apa si 
apa uzata, imbunatatirea retelei de drumuri de interes local, prima 
infiintare si dotare centru pentru ingrijire copii tip a.fler school, 
investitii in scopul conservarii specificului local si a mostenirii 
culturale, in comuna Otesani, judetul Valcea. 
- Programul National de Dezvoltare Rurala- Axa Leader Masura 
M6/6B Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor pentru 
populatie, serviciilor sociale.conservarea si promovarea patrimoniului 
local, material si imaterial si a patrimoniului natural: 
Proiectul denumit:Achizitie corpuri de iluminai tip Led pentru 
modernizarea retelei de iluminat public in comuna Otesani, judelui 
Valcea. 
- Programul National de Dezvoltare Locala, proiectele: 
-Pod din beton armai in comuna Otesani, judetul Va/cea; 
-Construire pod peste parau/ Luncavat, punctul Valculesli, sat 
Carstanesti, comuna Otesani, jude tul Va/cea. 
-Extindere, reabilitare, anvelopare termica, modernizare si dotare 
Ansamblu Scalar Carstanesti, comuna Otesani, judelui Va/cea. 

U.A. T. OTESANI a despus efor/uri sustinute in vederea dezvoltai ii 
localitatii prin atragerea de fonduri nationale si europene. Proiectul 
propus este complementar proiectelor aflate in implementare cat si a 
celor depuse spre.finantare. 
-Programul National de Jnvestitii Anghel Saligny- depuse spre 
Onantare 
-"Jnfiintarea unui sistem inteligent de distributie a gazelor naturale in 
comunele Popesti, Otesani si Cernisoara, dinjudetul Va/cea ". 
-Modernizare prin asfaltare drumuri locale, din comuna Otesani, 

judetul Valcea; 
-Programul National de lnvestitii Anghel Saligny-aprobate 
-Realizare racorduri si bransamente, comuna Otesani, jude tul Va/cea. 

-Programul Compania Nationala de lnvestitii 
-Reabihtare si modernizare drum de interes local, sat Sub Deal, 
comuna Otesani, jude tul Va/cea; 
-Reabilitare si modernizare drum de interes local Deasupra Morii din 
sat Bogdanesti, comuna Otesani, judetul Va/cea; 
-Reabilitare. modernizare si dotare Dispensar Medical, sat Otesani, 
comuna Otesani, jude tul Valcea; 
··Reabilirare, modernizare, dotare si extindere sediul Primariei Otesani, 



5. Corelarea cu celelalte 
proiecte pentru care se 
aplică la finanţare 

6. Efectul pozitiv 
previzionat prin 
realizarea obiectivului 
de investiţii 

7. Modul de Îndeplinire a 
condiţiilor aferente 
investiţii/or 

judelui Va/cea. 

Documenta/ia tehnica se va elabora ţinând seama de portofoliul de 
proiecte aferent Strategiei de Dezvoltare a Comunei OTESANI pentru 
perioada 2021-2027, porto.foliu care exprimă concret nevoile de 
dezvoltare al UAT OTESANI ce vor fi finanţate prin PNRR, .fonduri 
structurale, precum şi alte fonduri ale Uniunii Europene fondurile 
naţionale şi europene nerambursabile puse la dispoziţia României. 
Deasemenea prezentul proiect se va corela cu proiectele depuse in 
cadrul masurii PNRR/2022/CJO respectiv: 

- " Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de 
reÎncărcare vehicule electrice in comuna OTESANI, JUDETUL 
VALCEA " -Investiţia I. 1.3 - Asigurarea infi-astructurii pentru 
transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule electrice. 

Intervenţia prin prezentul program va avea rezultate cu efect asupra 
dezvoltării locale fiind importanta pentru imbunătă(irea vieţii 

cetatenilor din comuna OTESANI. Se vor elimina disparităţile locale, 
promovarea acestui obiectiv ducand la crearea de locuri de muncă 
stabile , permitand consolidarea dialogului social, a infrastructurii şi a 
serviciilor, precum şi a sistemelor de protecţie şi bunăstare socială. 
Aces proiect va genera o transformare durabilă rurală prin utilizarea 
soluţiilor verzi şi digitale. 

Documenta/ia care se va elabora va respecta conditiile de 
implementare ale programului definantare. De asemenea, in Caietul de 
sarcini al achizifiei publice se va specifica respectarea principiilor 
privind dezvoltarea durabilă, protecţia mediului, egalitatea de şanse, de 
gen, nediscriminarea, accesibilitatea. În plus, proiectul va respecta 
principiul „ Do No Significant Harm " (DNSH). 

Actiunile proiectului " Sisteme inteligente de management local 
pentru dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin, specializate 
pentru administraţia publica OTESANI "sunt: 

- 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 in 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 in care datele disponibile la nivel de localitate sunt 
accesibile publicului; 

- Funcţionar public virtual; 



8. Descrierea procesului 
de implementare 

- 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 plan[ficare online - site web care permite 
programarea online a cetăţenilor la diverse ghişee APL; 

- Monitorizarea in timp real a stării infrastructurii tehnico-locale 
şi a consumului de energie; 

-Panouri vizuale electronice de informare a persoanelor cu 
dizabilităfi cu privire la mijloacele de transport în comun (informa(ii 
adaptate scris mărit pentru persoanele cu diferite tipuri de dizabilităţi). 

Prezenta investitie consta in " Sisteme inteligente de management 
local pentru dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin, 
specializate pentru administraţia publica OTESANI " 
Valoarea investitiei: 324770,00 EUR0/1598745,27 RON, 

Implementarea proiectului implică realizarea următoarelor activităţi: 

- Constituirea echipei de implementare şi stabilirea modului de lucru. 
Echipa de implementare va fi desemnată de solicitant din cadrul 
aparatului propriu de specialitate şi va reuni persoane cu competenţe în 
domeniile tehnic, .financiar, achiziţii, juridic, informare şi comunicare, 
administrativ. Echipa va folosi si consultanta specializata conform 
legislatiei in vigoare. 

- Elaborarea documentalii/or de achizitie directa precum si a Caietului 
de sarcini pentru procedurile de achizitie realizate in cadrul investitiei 
se va face cu respectarea legislaţiei în vigoare, a normelor 
metodologice specifice şi în concordanţă cu obiectivele programului de 
finanţare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă a României, 
Componenta CJO - Fondul Local. 
- Realizarea achiziţiei publice a serviciilor de proiectare - elaborare a 
documentaţiilor tehnice premergatoare executiei lucrarilor si asistenta 
tehnica. 
Activitatea cuprinde organizarea şi derularea achiziţiilor prestări de 
servicii necesare implementării proiectului pe baza calendarului 
estimativ al achiziţiilor. cu respectarea prevederilor legislaţiei în 
vigoare pentru domeniul achiziţiilor publice (Legea nr. 9812016 privind 
achiziţiile publice), a prevederilor contractului de finanţare şi a 
condiţiilor prevăzute în Ghidul specific. 
-Realizarea investitiei se va face cu respectarea principiilor privind 
dezvoltarea durabilă, protecţia mediului, eJ!alitatea de şanse, de gen, 



9. Alte informaţii 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

OPRISOR MIRCEA. 

nediscriminarea, accesibilitatea. În plus, proiectul va respecta 
principiul „Do No Significant Harm " (DNSH) si deasemenea 
concluziile si recomandarile expertizei tehnice si a auditului energetic. 

- Recepţia finală a investitiei presupune parcurgerea următorilor paşi: 
- numirea comisiei de recepţie; - verificarea realizarii investi/iei in 
concordanta cu documentatia tehnica, si deasemenea cu respectarea 
principiului „ Do No Significant Harm " (DNSH). După recepţia .finală, 
se va face plata finală. 

Nu este cazul 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

BONDOC ELENA - EL/ODORA. 



ANEXANR.2. 

LA H.C.L. NR ... ..! ............. . 

Descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul de investiţii 

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

Obiectivul de investiţii propus, respectiv „ Sisteme inteligente de management local pentru 
dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin, specializate pentru administraţia publica OTESANI " 
susţine crearea unui cadru pentru mobilitate urbană durabilă şi o transformare durabilă rurală prin 
utilizarea soluţiilor verzi la nivelul UAT-ului iar contextul participarii la apelul de proiecte din Planul 
National de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) , COMPONENTA JO - Fondul local, I.I - Mobilitate 
urbană durabilă, I. 1.2 - Asigurarea inji-astructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri 
TIC (sisteme inteligente de management urban/local) , reprezintă oportunitatea imediată şi sigură de a 
realiza obiectivele propuse. Valoarea proiectului este de: 324770,00 EUR0/1598745,27 RON. 

Prin intermediul acestor operaţiuni vor fi sprijinite activităţi/acţiuni specţfice realizării de 
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 datele 
dfaponibile la nivel de localitate sunt accesibile publicului; 

- Funcţionar public virtual; 

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

- Platformă de serviâi publice digitale; 

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

- Plata online a taxelor şi impozitelor; 

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



- Monitorizarea în timp realu stării infruslructurii tehnico-locale şi a consumului de energie; 

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

Scopul acestei interventii este: 

- Dezvoltarea de sisteme inteligente de managenient local pentru dezvoltarea de servicii şi 
structuri de sprijin, specializate pentru administraţia publica OTESANI, pentru a fi asigurat 
accesul cetatenilor la tehnologii TIC, inovatoare. 

Asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime ale proiectului 
"Sisteme inteligente de management local pentru dezvoltarea de servicii şi structuri de sprijin, 
specializate pentru administraţia publica OTESANT", 

INITJATOR, 
PRIMAR, 

OPRJSOR MIRCEA. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

BONDOC ELENA - EL/ODORA. 


