
ROMÂNIA 

JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRANCESTI 

COMUNA FRANCESTI 

 

 

                                   PROIECT DE HOTARARE 

 

 

       Privind aprobarea proiectului „ Sisteme inteligente de management local  

pentru dezvoltarea de servicii și structuri de  sprijin,   specializate pentru 

administrația publica FRANCESTI” a cheltuielilor legate de proiect si 

depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — Fondul Local 

 

        Primarul comunei FRANCESTI, judetul Vâlcea – PARASCHIV DANIEL 

FLORIN  

       AVAND IN VEDERE: 

       - Referatul de aprobare al primarului comunei FRANCESTI, înregistrat sub nr. 

10581 din_ 11.10. 2022 cu privire la inițierea proiectului de hotărâre; 

       - Referatul viceprimarului nr. 10580  din  11.10.2022 

        În conformitate cu  prevederile : 

- art. 129 alin.(2) Iit.b) și alin. (4} lit. d} din Ordonanta de Urgenta Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  -  art. 18 alin. 1 și 2 și art. 53 lit f) din Legea nr. 333/2003 (r1) privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor și protect,ia persoanelor; 

  -  OUG nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 

financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 

mecanismuI de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și comptetarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 

elaborarea Planului national de redresare și reziliență necesar României pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 

mecanismului de redresare și reziliență. 

    -  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificărîle și completările ulterioare; 

    - Ordinul nr. 999 / 10.05.2022 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 

administrației pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a 



fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local                 

-  Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din 

fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în. 

cadrul apelului de proiecte componenta 10 — Fondul Local, 1.1 Intervenții 

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. (3j lit. a) și art.196 alin.(1} lit.aJ din OUG nr. 57/ 

2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

propune următorul : 

                                   PROIECT DE HOTARARE: 

 

  Art. 1. Se aprobă depunerea cererii de finantare prin Planul National de 

Redresare si Rezilienta — Componenta 10 — Fondul Local, I1 Intervenții 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 și structuri de  sprijin, specializate pentru 

administrația publica FRANCESTI” din comuna FRANCESTI, JUDETUL 

VALCEA. 

Art.2. — Se aproba nota de fundamentare, aferenta cererii de finantare, 

conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. — Se aproba cheltuielile eligible cu o valoare maxima de:  324770.00  

EURO/ 1598745.28  RON, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile, 

inclusiv aprobarea cheltuielilor neeligibile pe care UAT FRANCESTI trebuie sa le 

asigure pentru implementarea proiectului.   
Art.4. - Se aproba descrierea sumara a investitiei aferente cererii de 

finantare, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. - Se aproba amplasarea a doua puncte de reîncărcare vehicule electrice 

pe raza localitatii FRANCESTI inclusiv asigurarea cheltuielilor neeligibile stabilite 

prin ghid. 

Art. 6. - (1). Se nominalizează primarul U.A.T FRANCESTI , domnul 

Paraschiv Daniel Florin, ca reprezentant legal al Comunei FRANCESTI, in relația 

cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Autoritatea 

finanțatoare. 

              (2). Se mandateaza primarul U.A.T. FRANCESTI, domnul 

Paraschiv Daniel Florin, în calitatea de reprezentant legal, să semneze toate 



documentele necesare elaborarii si implementarii proiectului de investiții „ 

Sisteme inteligente de management local  pentru dezvoltarea de servicii și 

structuri de  sprijin, specializate pentru administrația publica FRANCESTI ”. 

Art. 7. Primarul comunei FRANCESTI, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri, iar secretarul general va asigura comunicarea 

acesteia la Instituția Prefectului  

 

 

                                    Primar,                                                           Avizeaza,                                   

              PARASCHIV DANIEL FLORIN                   Secretar general al Comunei 

                                                                                                  Lazăr Elena Gabriela 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

Componenta C10 – Fondul Local 

 

 

Anexă la Ghidul specific 

                                                                                                                    Model F 

                                                                                               ANEXA 1 la HCL_______/__________2022 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Planului Național de 

Redresare și Reziliență, 

Componenta 10 – 

Fondul Local, 

Investiția Sisteme 

inteligente de 

management local  

pentru dezvoltarea de 

servicii și structuri de  

sprijin,   specializate 

pentru administrația 

publica FRANCESTI 

Titlu apel proiect 

                                         PNRR/2022/C10/ 1.1.2 

1. 

Descrierea pe scurt a 

situației actuale (date 

statistice, elemente 

specifice, etc.) 

 

 

Obiectivul de investiții propus, respectiv  “  Sisteme 

inteligente de management local  pentru dezvoltarea de 

servicii și structuri de  sprijin,   specializate pentru 

administrația publica FRANCESTI “ susține crearea unui 

cadru pentru mobilitate urbană durabilă și o transformare 

durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor verzi la nivelul 

UAT-uIui iar contextul participarii la apelul de proiecte din 

Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR), 

COMPONENTA 10 - Fondul local, 1.1 — Mobilitate urbană 

durabilă, I. 1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 

management urban/local), reprezintă oportunitatea imediată și 

sigură de a realiza obiectivele propuse. Valoarea proiectului 

este de: 324770.00  EURO/ 1598745.28  RON  

2. Necesitatea și 

oportunitatea 

investiției pentru care 

se aplică 

 

 

Avantajele realizării acestui proiect constau in 

îmbunătățirea condițiilor de viata pentru cetateni  prin 

infiintarea si modernizarea unor sisteme inteligente de 

management local  pentru dezvoltarea de servicii și 

structuri de  sprijin,   specializate pentru administrația 

publica FRANCESTI . oportunitatea de a obtine finantare prin 



Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Fondul 

local, 1.1 — Mobilitate urbană durabilă, I. 1.2 - Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri 

TIC (sisteme inteligente de management urban/local) 

3. Corelarea cu proiecte 

deja implementate la 

nivel local 

 

 

Prin   Strategia locala a Comunei FRANCESTI au fost stabilite 

directii de dezvoltare economica, sociala si culturala a 

localitatii. Portofoliul de proiecte implementate ale Comunei 

FRANCESTI cuprinde investitii cu impact major asupra 

infrastructurii locale, ceeac ce genereaza dezvoltare economica 

a localitatii. Investitia de fata este complementara acestora 

reprezentand o investitie prin care  se abordează provocările 

legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și 

rurale. Obiectivul acestei investitii  este de a susține o 

transformare durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și 

digitale.  Investitia se coreleaza cu urmatoarele proiecte 

implementate la nivel local cu finantare externa de bugetul 

local al localitatii: 

- 

Prin   Strategia locala a Comunei FRANCESTI au fost 

stabilite directii de dezvoltare economica, sociala si culturala 

a localitatii. Portofoliul de proiecte implementate ale 

Comunei FRANCESTI cuprinde investitii cu impact major 

asupra infrastructurii locale, ceea  ce genereaza dezvoltare 

economica a localitatii. Investitia de fata este complementara 

acestora fiind reprezentativa deoarece prin aceasta se 

abordează provocările legate de disparitățile teritoriale și 

sociale din zonele urbane și rurale. Obiectivul acestei 

investitii  este de a susține o transformare durabilă rurală prin 

utilizarea soluțiilor verzi și digitale.  Investitia se coreleaza 

cu urmatoarele proiecte implementate la nivel local cu 

finantare externa de bugetul local al localitatii: 

 

- Proiectare si executie Reabilitare modernizare si extindere, 

imprejmuire Scoala clasele I- VIII  comuna Frâncesti, judetul 

Valcea-    program finantare PNDL II 

-Proiectare si executie Reabilitare , modernizare si extindere 

Dispensar uman – program finanatare PNDL II 

-Reabilitare Cămin cultural, satul Genuneni, comuna 

Frâncesti, judetul Vâlcea-Program finantare CNI 

 

Uat FRANCESTI a despus eforturi sustinute in vederea 

dezvoltarii localitatii prin atragerea de fonduri nationale si 

europene. Proiectul propus este complementar proiectelor 

aflate in implementare cat si  celor depuse spre finantare . 
 

4. Corelarea cu proiecte 

în curs de 

implementare de la 

Uat FRANCESTI a despus eforturi sustinute in vederea 

dezvoltatii localitatii prin atragerea de fonduri nationale si 

europene. Proiectul propus este complementar proiectelor aflate 



nivel local 

 

 

in implementare cat si  celor depuse spre finantare: 

-Construire Complex sportive  in localitatea Frâncesti, judetul 

Vâlcea- Program finantare CNI 

-Construire Sala de sport Scoala Gimnazială Frâncesti, din satul 

Frâncesti, comuna Frâncesti, judetul Vâlcea-Program finantare  

CNI 

 

5. Corelarea cu celelalte 

proiecte pentru care se 

aplică la finanțare 

 

 

Documentatia tehncia se va elabora ținând seama de portofoliul 

de proiecte aferent Strategiei de Dezvoltare a Comunei 

FRANCESTI pentru perioada 2021-2027, portofoliu care 

exprimă concret nevoile de dezvoltare al UAT FRANCESTI ce 

vor fi finanțate prin  PNRR, fonduri structurale, precum și alte 

fonduri ale Uniunii Europene fondurile naționale și europene 

nerambursabile puse la dispoziția României. Deasemenea 

prezentul proiect se va corela cu proiectele depuse in cadrul 

masurii PNRR/2022/C10. 

6. Efectul pozitiv 

previzionat prin 

realizarea obiectivului 

de investiții 

 

 

Intervenția prin prezentul program  va avea rezultate cu efect 

asupra dezvoltării locale fiind   importanta pentru îmbunătățirea 

vieții cetatenilor  din comuna FRANCESTI. Se vor elimina 

disparitățile locale, promovarea acestui obiectiv ducand la 

crearea de locuri de muncă stabile , permitand consolidarea 

dialogului social, a infrastructurii și a serviciilor, precum și a 

sistemelor de protecție și bunăstare socială. Aces proiect va 

genera o transformare durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor 

verzi și digitale. 

7. Modul de îndeplinire a 

condițiilor aferente 

investițiilor 

 

 

Documentatia care se va elabora va respecta conditiile de 

implementare ale programului de finantare. De asemenea, în 

Caietul de sarcini al achiziției publice se va specifica 

respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, protecția 

mediului, egalitatea de șanse, 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 și structuri de  sprijin,   

specializate pentru administrația publica FRANCESTI ” 

sunt: 

- Achiziția dronelor pentru a inspecta zonele sau 

situațiile de risc; 

-  Dotarea și funcționarea centrului de monitorizare în 

timp real a situației din localitate – oferă acces în timp real la 

toate camerele, senzorii și alte dispozitive de colectare a 

datelor; 

 - Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public; 

-  Baze de date GIS la nivel local /Date deschise – 

platformă de date deschise în care datele disponibile la nivel de 

localitate sunt accesibile publicului;  



-  Funcționar public virtual; 

-  Servicii „Cloud” – platformă cloud online pentru utilizare de 

către administrația publică;   

 -  Platformă de servicii publice digitale;  

-  Aplicații pentru informarea cetățenilor și identificarea 

problemelor la nivel local;  

-  Plata online a taxelor și impozitelor;  

-  Sistem de planificare online – site web care permite 

programarea online a cetățenilor la diverse ghișee APL;  

-  Monitorizarea în timp real a stării infrastructurii tehnico-

locale și 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). 

8. Descrierea procesului 

de implementare 

 

 

 

Prezenta investitie consta in “ Sisteme inteligente de 

management local  pentru dezvoltarea de servicii și 

structuri de  sprijin,   specializate pentru administrația 

publica FRANCESTI “ 

Valoarea investitiei: 324770 EURO/ 1598745.28  RON   

Implementarea proiectului implică realizarea 

următoarelor activități: - Constituirea echipei de implementare 

și stabilirea modului de lucru. 

 Echipa de implementare va fi desemnată de solicitant din 

cadrul aparatului propriu de specialitate și va reuni persoane cu 

competențe în domeniile tehnic, financiar, achiziții, juridic, 

informare și comunicare, administrativ. Echipa va folosi si 

consultanta specializata conform legislatiei in vigoare. 

 - Elaborarea documentatiilor de achizitie directa precum si a 

Caietului de sarcini pentru procedurile de achizitie realizate in 

cadrul investitiei se va face cu respectarea legislației în vigoare, 

a normelor metodologice specifice și în concordanță cu 

obiectivele programului de finanțare a Planului Național de 

Redresare și Reziliență a României, Componenta C10 – Fondul 

Local 

 - Realizarea achiziției publice a serviciilor  de proiectare - 

elaborare a documentațiilor tehnice premergatoare executiei 

lucrarilor si asistenta tehnica.   

Activitatea cuprinde organizarea și derularea achizițiilor 

prestări de  servicii necesare implementării proiectului pe baza 

calendarului estimativ al achizițiilor, cu respectarea 

prevederilor legislației în vigoare pentru domeniul achizițiilor 

publice (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice), a 

prevederilor contractului de finanțare și a condițiilor prevăzute 



în Ghidul specific. 

-Realizarea investitiei se va face cu respectarea principiilor 

privind dezvoltarea durabilă, protecția mediului, egalitatea de 

șanse, de gen, nediscriminarea, accesibilitatea. În plus, 

proiectul va respecta principiul „Do No Significant Harm” 

(DNSH) si deasemenea concluziile si recomandarile expertizei 

tehnice si a auditului energetic. 

  - Recepția finală a investitiei presupune parcurgerea 

următorilor pași: - numirea comisiei de recepție; - verificarea 

realizarii investitiei in concordanta cu documentatia tehnica, si 

deasemenea cu respectarea  principiului „Do No Significant 

Harm” (DNSH). După recepția finală, se va face plata finală. 

9. Alte informații 

 

Nu este cazul 

 

                                       

 

                                        UAT FRANCESTI, 

                                              PRIMAR 

 

                                          PARASCHIV DANIEL FLORIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Anexa 2 la HCL _________/2022 

 

 

Descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul de investiții „ Sisteme inteligente de 

management local  pentru dezvoltarea de servicii și structuri de  sprijin,   specializate 

pentru administrația publica FRANCESTI” 

 

Obiectivul de investiții propus, respectiv „ Sisteme inteligente de management local  

pentru dezvoltarea de servicii și structuri de  sprijin,   specializate pentru administrația 

publica FRANCESTI  “ susține crearea unui cadru pentru mobilitate urbană durabilă și o 

transformare durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor verzi la nivelul UAT-uIui iar contextul 

participarii la apelul de proiecte din Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR), 

COMPONENTA 10 - Fondul local, 1.1 — Mobilitate urbană durabilă, I. 1.2 - Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 

management urban/local), reprezintă oportunitatea imediată și sigură de a realiza obiectivele 

propuse. Valoarea proiectului este de: 324770 EURO/ 1598745.28  RON  

Prin intermediul acestor operaţiuni vor fi  sprijin,ite activități/acțiuni specifice realizării 

de investiției, respectiv: 

- Achiziția dronelor pentru a inspecta zonele sau situațiile de risc; 

-  Dotarea și funcționarea centrului de monitorizare în timp real a situației din localitate – 

oferă acces în timp real la toate camerele, senzorii și alte dispozitive de colectare a datelor; 

 - Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public; 

-  Baze de date GIS la nivel local /Date deschise – platformă de date deschise în care 

datele disponibile la nivel de localitate sunt accesibile publicului;  

-  Funcționar public virtual; 

-  Servicii „Cloud” – platformă cloud online pentru utilizare de către administrația publică;   

 -  Platformă de servicii publice digitale;  

-  Aplicații pentru informarea cetățenilor și identificarea problemelor la nivel local;  

-  Plata online a taxelor și impozitelor;  

-  Sistem de planificare online – site web care permite programarea online a cetățenilor la diverse 

ghișee APL;  

-  Monitorizarea în timp real a stării infrastructurii tehnico-locale și 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 management local  pentru dezvoltarea de 

servicii și structuri de  sprijin,   specializate pentru administrația publica FRANCESTI, 

pentru a fi asigurat accesul cetatenilor la tehnologii TIC, inovatoare. 

- Asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime ale proiectuluí                 

„ Sisteme inteligente de management local  pentru dezvoltarea de servicii și structuri de  

sprijin,   specializate pentru administrația publica FRANCESTI”, 

 

             PRIMAR,                                                                                           AVIZEAZA, 

PARASCHIV DANIEL FLORIN                                                     Lazăr Elena Gabriela  



ROMÂNIA 

JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRANCESTI 

COMUNA FRANCESTI 

Nr.10580   din 11.10.2022 

 

 

                                                  REFERAT DE APROBARE 

 In conformitate cu art.129 alin.2 lit.b din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea 

economico- socială și de mediu a comunei. 

Avantajele realizării acestui proiect constau in îmbunătățirea condițiilor de mobilitate 

urbană, de asemenea, potrivit art 129, alin.4 lit d din oug nr. 57/2019 privind codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b) ( 

din cadrul aceluiași articol ), Consiliul local aprobă, la propunerea primaruluì, documentațiile 

tehnico- economice pentru lucrările de investiții de interes local. Motivat  fiind de cheltuielile 

legate de acest proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de proiecte din Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), componenta C10 — Fondul Local pentru accesarea fondurilor 

nerambursabile propun depunerea prezentului proiect. 

Asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime ale proiectuluí „ Sisteme 

inteligente de management local  pentru dezvoltarea de servicii și structuri de  sprijin,   

specializate pentru administrația publica FRANCESTI”, in condițiile rambursării ulterioare ( 

respectiv operatiunea de decontare a UAT către executanțí) și anume prin operatiunea de 

decontare a UAT către executanți, proportional cu sumele alocate din bugetul de stat pentru 

realizarea proiectului prin  PNRR a cheltuielilor eligibile (fără tva) și a tva aferent cheltuielilor 

eligibile, in conformitate cu legislația in vigoare. 

In măsura îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, precum și a prevederilor bugetare 

propun asigurarea și susținerea tuturor cheltuielilor neeligibile care vor asigura implementarea 

proiectului: „ Sisteme inteligente de management local  pentru dezvoltarea de servicii și 

structuri de  sprijin,   specializate pentru administrația publica FRANCESTI”. 

De asemenea, propun aprobarea notei de fundamentare a investiției din cadrul 

proiectuîui, precum și contractarea finanțării prin  PNRR  in cadrul apelului de proiecte PNRR 

/2022/C10, Componenta C10 — Fondul Local pentru obiectivul de investiții „ Sisteme 

inteligente de management local  pentru dezvoltarea de servicii și structuri de  sprijin,   

specializate pentru administrația publica FRANCESTI ”. 

Prin proiectul de hotărâre se va nominalizeaza a primarul UAT Comuna FRANCESTI, 

domnul Paraschiv Daniel Florin , ca reprezentant legal al comunei FRANCESTI, în relația cu 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Autoritatea Finanțatoare, precum și 

mandatarea primarului  UAT Comuna FRANCESTI, domnul Paraschiv Daniel Florin în calitatea 

de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare elaborarii si implementarii 



proiectului de investiții    „ Sisteme inteligente de management local  pentru dezvoltarea de 

servicii și structuri de  sprijin,   specializate pentru administrația publica FRANCESTI”. 

In contextul celor de mai sus, propun plenului Consiliului Local FRANCESTI dezbaterea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

                                                                      Primar, 

                                         PARASCHIV DANIEL FLORIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRANCESTI 



COMUNA FRANCESTI 

Nr. 10579 din 11.10.2022 

 

 

                                                  RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind aprobarea proiectului „ Sisteme inteligente de management local  pentru dezvoltarea 

de servicii și structuri de  sprijin,   specializate pentru administrația publica 

FRANCESTI”, a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrul apelului de 

proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 — 

Fondul Local 

 

Proiectul de hotărâre este argumentat potrivit art. 129 alin.(2) lit.b) și alin. (4) lit. d) din 

Ordonanta de Urgenta Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 18 alin. 1 și 2 și art. 53 lit f} din Legea nr. 333/2003 (r1) privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; 

- OUG nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului ínstituțional șí financiar 

pentru gestionarea fondurilor europene allocate României prin Mecanismul de redresare și 

reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență 

necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile in cadrul 

Mecanismului de redresare și reziliența. 

- H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico- 

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru objective de investiții și lucrari de intervenție; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduríle europene 

aferente Planului national de redresare și reziliență in cadrul apelului de proiecte componenta 10 

— Fondul Local, 

I.1 Intervenții pentru mobilitatea urbană verde, 1.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local). 

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și 

proiecte esențiale, care să  sprijin,e reziliența, nivelul de pregătîre pentru situații de criză, 

capacitatea de adaptare șì potențialul de creștere, prin reforme majore șî investiții cheie cu 

fonduri din Necanismul de Redresare și Reziliență. 

Fondul local abordeaza provocàrile legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele 

urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană. Obiectivul acestei componente este de a susține o 

transformare durabilă urbană și ruralá prin utilizarea soluțiilor verzi șì dìgitale.  

În cadrul componentei 10 - Fondul Local in cadrul Planului Naționaî de Redresare și 

Reziliență (PNRR)” sunt prevăzute șapte investiții susținute de cinci reforme. Reformele sunt 

menite de a  sprijin,i investițiile care urmează a fi detaliate in cadrul Ghidului Specific. 

Obiectivele generale: 



01 — Investiții in infrastructura locală pentru tranziția verde a zonelor urbane și rurale, reducerea 

disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean 

O2 — Reformarea și digitalizarea la nivelul autorităților publice locale in ceea ce privește 

instrumentele de planificare urbană 

Obiectiv specific, axe de investiții și ținte ale componentei 

COMPONENTA 10 - Fondul local cuprinde șapte învestiții, sintetizate după cum urmează:  

1.1 — Mobilitate urbană durabilă, care conține patru investiții: 

1.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 

nepoluante, 

1.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportuł verde — ZTS/alte infrastructuri TIC 

(sisteme inteligente de management urban/local), 

I. 1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — puncte de reîncărcare vehicule 

electrice; 

I. 1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — infrastructurîi pentru biciclete la 

nivel local/metropolitan; 

1.2 — Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate 

și învățământ 

1.3 — Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate 

la nivelul unităților administratîv-teritoriale 

I.4 — Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 

planificare urbană 

Prin proiect se va finanța modernizarea si extinderea sistemului de monitorizare și 

siguranță a spațiului public in Comuna FRANCESTI, sistem compus din camere video de ultimă 

generație. 

Obiectivul de investiții propus are ca țintă investiții in infrastructura locală pentru 

tranziția verde a zonelor urbane și rurale, reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, 

intra-regional și intra- județean. 

Obiectivul de investiții propus, respectiv „ Sisteme inteligente de management local  

pentru dezvoltarea de servicii și structuri de  sprijin,   specializate pentru administrația 

publica FRANCESTI “ susține crearea unui cadru pentru mobilitate urbană durabilă și o 

transformare durabilă rurală prin utilizarea soluțiilor verzi la nivelul UAT-uIui iar contextul 

participarii la apelul de proiecte din Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR), 

COMPONENTA 10 - Fondul local, 1.1 — Mobilitate urbană durabilă, I. 1.2 - Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 

management urban/local), reprezintă oportunitatea imediată și sigură de a realiza obiectivele 

propuse. 

Realizarea obiectivelor de investiții menționate cu finanțare din Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 - Fondul local, I. 1 — Mobilitate urbană 

durabilă, 1.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/alte infrastructuri TIC 

(sisteme inteligente de management urban/local), va avea ca efect implementarea legislației in 

domeniul privind paza obiectivelor, bunurilor, valorìlor șì protecția persoanelor și va duce la 

realizarea Obiectivul specific at Programului având ca rezultate: 

Îmbunătățirea condiților de mobilitate urbană. 

În prezent, există un sistem de supraveghere video stradal doar in anumite zone din 

localitate, fapt ce încurajează faptele antisociale. Astfel, pentru a preveni distrugeri, furturi, 



violențe pe străzile din Comuna FRANCESTI se propune modernizarea si extinderea sistemului 

de monitorizare și supraveghere video a spațiului public la nivelul integii localitati 

Într-o lume in care infracționalitatea atinge cote alarmante, sistemele de supraveghere 

video devin din ce in ce mai utilizate. Imaginile devin cea mai eficace unealtă in rezolvarea 

infracțiunilor, prevenirea vandalismului și, nu in ultimul rând, a furturilor. Sistemul de 

supraveghere video vine in întâmpinarea autorităților ce au ca obiectiv asigurarea ordinii și 

liniștii publice, paza și protecția obiectîvelor de interes public, precum și a celor care desfàșoară 

activități de combatere a criminalității sociale. Se dorește îndepărtarea și descurajarea 

persoanelor de „rea-credință“ de a vandaliza tomberoanele, de a împrăștia gunoiul menajer in jur, 

transformând locurile special amenajate intr-un focar de infecție și ai da un aspect deplorabil.  

Nerealizarea obiectivuIui de investiții duce la: 

- Creşterea gradului de infractionalitate din zonă; 

- crearea sentimentului de insecuritate cetățenilor din zonă; 

- încurajarea faptelor antisociale in zonă, etc. 

Având în vedere aspectele prezentate mai sus rezultă necesitatea implementarea 

obiectivului de investiții pentru modernizarea si extinderea sistemului de monitorizare și 

supraveghere video a spațiului public. 

Luând în considerare cele expuse anterior, s-a elaborate proiectul de hotărâre pe care îl 

supunem spre dezbatere Consiliului Local FRANCESTI. 

 

 

                                                                  Viceprimar, 
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