
 

                                ROMÂNIA 

    UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 

                    PIETROASELE 

                             JUDEȚUL BUZĂU  

                           Tel/Fax: 0238 512 000 

            e-mail: primariapietroasele@yahoo.com 

                   

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului 

„Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public in Com. Pietroasele Jud. Buzau” 

finanţat prin COMPONENTA 10 - Fondul Local din cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR) de  Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei 

 

Consiliul Local Pietroasele; 

Avand in vedere: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei Pietroasele, inregistrat la nr.1937/13.05.2022; 

-raportul comun al viceprimarului comunei si compartimentului buget finante contabilitate, 

inregistrat la nr.1942/13.05.2022; 

-adresa MDLPA cu nr.57657/10.05.2022, inregistrata la UAT Pietroasele la nr.1923/11.05.2022 

privind instiintarea publicarii ghidului specific – Conditii de accesare a fondurilor europene 

aferente PNRR, Componenta 10-Fondul Local; 

- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

- Ordinul referitor la ghidul de finanțare al” „CONDIȚII de ACCESARE a FONDURILOR 

europene aferente PNRR in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10 – COMPONENTA C10 

– FONDUL LOCAL”– Ministerul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei; 

- Prevederile art. 108, lit. ”a”, art. 298 și urm., art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139 alin. 3 lit. ”g” ale 

O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

-raportul de avizare cu nr.1960/13.05.2022 al comisiei pentru programe de dezvoltare 

economico-sociala,buget finante, administrarea bugetului privat al comunei,agricultura, 

gospodarire comunala, protectia mediului,servicii si comert si comisiei  pentru administratie 

publica locala,amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism; 

  În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6), lit. ”b”, precum şi ale art. 196, alin. (1), 

lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 

 

Hotărăște: 

 

Art.1.  Se aproba participarea Comunei Pietroasele in cadrul Programului PNRR/2022/C10 – 

COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL finantat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice 

si Administratiei – denumit in continuare PROGRAM. 

  

Art.2.  Comuna Pietroasele  va respecta toate cerintele PROGRAMULUI  si a contractului de 

finantare ce ar urma sa fie semnat in cazul aprobarii proiectului de investitii. In acest sens, se 

aproba participarea in cadrul proiectului la Program, respectiv: 

- Isi exprima acordul privind asigurarea şi susţinerea valorii maxime eligibile a proiectului; 

- Isi exprima acordul cu privire la contractarea finanţării; 



- Isi exprima acordul privind susţinerea in totalitate a tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului ce vor aparea pe parcursul derularii proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din 

documentațiile tehnico-economice/ elaborate în etapa de implementare; 

 

 Valoarea eligibila a investitiei (fara statii) este de 467.646,50 lei fara TVA, la care se 

adauga TVA de 88.852,84 lei . 

 Valoarea statiilor de incarcare este de 246.135,00 lei fara TVA. 

 Valoarea neeligibila este 31.100,00 lei fara TVA la care se adauga suma de 5.434,00 lei 

TVA 

 Valoarea totala eligibila a proiectului este de 713.781,50 lei fara TVA 

Art. 3. Se aproba Nota de fundamentare a investitiei, anexa nr.1. la prezenta hotarare; 

Art.4. Se aproba Descrierea sumara a investitiei, anexa nr 2 la prezenta hotarare; 

Art.5.Persoana desemnata sa reprezinte Comuna Pietroasele in relatia cu Ministerul Dezvoltarii, 

Lucrarilor Publice si Administratiei este reprezentantul legal, in dubla calitate a acestuia de 

primar si ordonator principal de credite; 

Art.6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Pietroasele, in persoana domnului Enache Cornel.  

 

Art.7. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ. 

Presedinte de sedinta, 

Mares Marcel 

 

Contrasemneaza, 

Secretar general UAT, 

Matache Aurelia 

 

Nr. 34                                                                                                                      

Data:13.05.2022     

    

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in 

sedinta de indata din data de 13.05.2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu un nr.de 8 voturi pentru, - abtineri, - voturi 

impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 8 consilieri prezenti la sedinta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXĂ nr. 1 la  HCL Nr.34/13.05.2022 

 

Denumire obiectiv: „Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public in Com. Pietroasele 

Jud. Buzau” 

 

Beneficiar: Comuna Pietroasele, judetul Buzau 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 



 

Planului Național de 
Redresare și 
Reziliență, 
Componenta 10 – 
Fondul Local 

Titlu apel proiect TIC/ITS 
Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public in Com. Pietroasele 

Jud. Buzau 

1. 

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

Sectorul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) necesită o atenție 
deosebită întrucât o strategie adecvată de implementare ar asigura un 
pachet complet de conectivitate pentru toate categoriile de populaţie. În 
ultimii ani, cele mai multe ţări europene au făcut investiţii semnificative 
pentru a asigura accesul universal la TIC punându-se accent nu doar pe 
tehnologie în sine ci pe avansarea înţelegerii noilor tehnologii şi cum pot fi 
utilizate acestea de mediul public pentru a sprijini dezvoltarea durabilă  pe 
termen lung a localității.  
 Această investiție, ce poate fi realizatată prin cadrul Programului Național 
de Redresare și Reziliență,componenta C10 – Fondul Local, prezintă o 
serie de externalități pozitive aparte  de obiectivul principal, prin 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale generațiilor tinere, direct dependente 
de infrastructura locală, servind în același timp drept un exemplu de bune 
practici pentru celelalte localități și  încurajând dezvoltarea regională.  

2. Necesitatea și 
oportunitatea investiției 
pentru care se aplică 

Considerăm imperativă implementarea acestui proiect întrucât ar sprijini 
capacitatea de reziliență și adaptabilitatea – mai ales în eventualitatea unei 
noi pandemii, unde digitalizarea a fost o necesitate -  precum și potențialul 
de creștere al comunei. Această investiție susține coeziunea teritorială și 
socială a comunei  Pietroasele prin implementarea unei politici rurale 
sustenabile care pune accentul pe modernizarea infrastructurii publice a 
comunei, prin proiectul ce vizeaza  Sistem de monitorizare si siguranta a 
spatiului public in Com. Pietroasele Jud. Buzau și care încurajează 
reducerea disparităților la nivel local și regional, asigurând dezvoltarea 
echilibrată a teritoriului județean  prin optimizarea utilizării resurselor și 
valorificarea șanselor de dezvoltare, în vederea creării premizelor de 
dezvoltare economică și socială eficientă și durabilă, a creșterii calității 
vieții locuitorilor și în condițiile protejării mediului natural. 

3. Corelarea cu proiecte 
deja implementate la 
nivel local 
 

NU E CAZUL. 

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

NU E CAZUL  

5 Corelarea cu celelalte 
proiecte pentru care se 
aplică la finanțare 

NU E CAZUL 

6. Efectul pozitiv 
previzionat prin 
realizarea obiectivului 
de investiții 

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea acestei investiții devine tangibil 
prin îmbunătățirile puse la dispoziția autorităților județene și locale în 
vederea fundamentării politicilor sociale, economice, demografice, 
ecologice. Prin intermediul achizițiilor din cadrul acestui proiect este 
susținută o transformare rurală, care va duce la modernizarea comunei  
Pietroasele.  

7. Modul de îndeplinire a 
condițiilor aferente 
investițiilor 

Investițiile realizate în cadrul acestui proiect vor fi efectuate în concordanță 
cu prevederile din cadrul PNRR, componenta C10 și vor respecta întocmai 
următoarele condiții:  

 Alinierea obligatorie a investițiilor cu Planurile de Mobilitate Urbană 
Durabilă/Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană/Planurile 
Generale de Urbanism, aprobate sau în curs de elaborare 
/aprobare; 

 Asigurarea corelării cu serviciile de mobilitate urbană din zona 
funcțională și zona periurbană - doar pentru sistemele de transport 
inteligente (ITS). În cazul în care există la nivel de UAT sau la nivel 
de zonă urbană funcțională un sistem deja operațional, se va 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,     SECRETAR GENERAL UAT, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

asigura integrarea și corelarea cu acesta a sistemului care va fi 
achiziționat prin intermediul Componentei 10; 

Investiția reprezintă o soluție optimă/ideală pentru comuna  Pietroasele, 
atât pentru securitatea cetățenilor cât și pentru modernizarea acesteia. 



ANEXĂ nr. 2 la HCL Nr.34/13.05.2022 

 

Denumire obiectiv: „Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public in Com. Pietroasele 

Jud. Buzau” 

 

Beneficiar: Comuna Pietroasele, judetul Buzau 

 

DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI  

Titlu apel proiect 

    Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public in Com. Pietroasele Jud. Buzau 

Prin intermediul componentei C10 – Fondul Local, Comuna Pietroasele doreste sa 

achizitioneze sistem de supraveghere video pentru modernizarea infrastructurii publice locale. 

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

proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, 

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

fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență.  Obiectivul specific al PNRR este de a atrage 

fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin NextGeneration, în vederea atingerii 

jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții. 

 Această investiție, ce poate fi realizatată prin cadrul Programului Național de Redresare 

și Reziliență,componenta C10 – Fondul Local, prezintă o serie de externalități pozitive aparte  de 

obiectivul principal, prin îmbunătățirea condițiilor de viață ale generațiilor tinere, direct 

dependente de infrastructura locală, servind în același timp drept un exemplu de bune practici 

pentru celelalte localități și  încurajând dezvoltarea regională. Sectorul tehnologiei informațiilor 

și comunicațiilor (TIC) necesită o atenție deosebită întrucât o strategie adecvată de implementare 

ar asigura un pachet complet de conectivitate pentru toate categoriile de populaţie. În ultimii ani, 

cele mai multe ţări europene au făcut investiţii semnificative pentru a asigura accesul universal la 

TIC punându-se accent nu doar pe tehnologie în sine ci pe avansarea înţelegerii noilor tehnologii 

şi cum pot fi utilizate acestea de mediul public pentru a sprijini dezvoltarea durabilă  pe termen 

lung a localității.  

 Prin intermediul proiectului se urmareste atingerea urmatoarelor obiective: 

- Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate rurala; 

- Sporirea infrastructurii rurale, prin soluții digitale și ecologice de tehnologie. 

Considerăm imperativă implementarea acestui proiect  in Comuna Pietroasele întrucât ar 

sprijini capacitatea de reziliență și adaptabilitatea, precum și potențialul de creștere al comunei. 

Această investiție susține coeziunea teritorială și socială a comunei Pietroasele prin 

implementarea unei politici urbane sustenabile care pune accentul pe investițiiile tehnologice și 

care încurajează reducerea disparităților la nivel local și regional. 

Considerăm imperativă implementarea acestui proiect întrucât ar sprijini capacitatea de 

reziliență și adaptabilitatea – mai ales în eventualitatea unei noi pandemii, unde digitalizarea a 

fost o necesitate -  precum și potențialul de creștere al comunei. Această investiție susține 

coeziunea teritorială și socială a comunei Pietroasele prin implementarea unei politici rurale 

sustenabile care pune accentul pe modernizarea infrastructurii publice a comunei, prin proiectul 



ce vizeaza  achizitionarea de echipamente de supraveghere video in comuna Pietroasele, judetul 

Buzau și care încurajează reducerea disparităților la nivel local și regional, asigurând dezvoltarea 

echilibrată a teritoriului județean  prin optimizarea utilizării resurselor și valorificarea șanselor de 

dezvoltare, în vederea creării premizelor de dezvoltare economică și social eficientă șu durabilă, 

a creșterii calității vieții locuitorilor și în condițiile protejării mediului natural. 

Creșterea gradului de integrare a sistemului Cercetare, Dezvoltare și Inovare din România 

în European Research Area prin întărirea cooperării dintre organizațiile CDI și întreprinderi,  

creșterea nivelului de investiții în CDI, digitalizarea serviciilor publice prin modernizarea și 

simplificarea procedurilor administrației publice locale și centrale, inclusiv Smart city, în ceea ce 

priveşte Obiectivul de Politică 1. România își propune să aloce fonduri europene atât pentru 

infrastructura de cercetare-dezvoltare, cât și pentru  măsuri de consolidare a legăturilor dintre 

mediul academic și industrie. Astfel, sunt avute în vedere intervenții la nivelul dezvoltării 

facilităților pentru cercetare, în domenii relevante, conectate cu piața, având un efect de 

multiplicare asupra activităților de inovare, cu impact economic direct. 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,     SECRETAR GENERAL UAT, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


