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         HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

           Nr.42 din 18.05.2022 

 
privind aprobarea proiectului 

„Implementare sisteme inteligente de monitorizare și dotarea cu mobilier inteligent a spațiului 

public din comuna Dobârlău, județul Covasna” și depunerea acestuia spre finanțare în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență. PNRR/2022/C10. Componenta C10 – Fondul 

Local. Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 

infrastructuri TIC. Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport 

Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) 

ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local 
 

 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (3), lit. a) şi lit. e), art. 196, alin. (1), lit. 

a), art. 197, alin. (1) și alin. (2), art. 199, alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

d) Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui 

instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de 

COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 

februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, 

e) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 

financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 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 în cadrul 

Mecanismului de redresare și reziliență, 

f) Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 

instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 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 în 

cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, 

g) Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 999/2022 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, publicat în MO Nr 467 bis / 10 mai 2022, 

h) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

i) Legea Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

j) Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, 

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău  



b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dobârlău 

c) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 

amenajarea teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turism, al Comisiei 

pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă şi protecţie social și al 

Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățămînt, sănătate și familie, protecție 

copii, tineret și sport 

d) Avizul secretarului general al comunei nr.42/2022 

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3) lit.g) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

  

                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU          

                                                   adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul ”Implementare sisteme inteligente de monitorizare și dotarea cu 

mobilier inteligent a spațiului public din comuna Dobârlău, județul Covasna.” 

Art. 2. Se aprobă depunerea proiectului ”Implementare sisteme inteligente de monitorizare și 

dotarea cu mobilier inteligent a spațiului public din comuna Dobârlău, județul Covasna” în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială, în 

cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL — I.1.2 – 

Investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC. 

Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport 

inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea 

mobilității locale, respectiv a managementului urban/local;  

Art. 3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului în sumă de 1.598.745,28 lei la care se 

adaugă TVA, respectiv 324.770 Euro, la care se adaugă TVA (cursul valutar utilizat este cursul 

Inforeuro aferent lunii mai 2022, 1euro=4,9227 lei); 

Art.4. Se aprobă achiziția a două stații de încărcare vehicule electrice în valoare de maxim 246.135 

lei, la care se adaugă TVA, respectiv 50 000 Euro, la care se adaugă TVA (cursul valutar utilizat 

este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2022, 1euro=4,9227 lei); achiziția se va realiza centralizat de 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în limita prevederilor legale;  

Art. 5. Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, 

astfel cum acestea vor rezulta în etapa de implementare a proiectului; 

Art.6. Se aprobă Nota de Fundamentare a proiectului „Implementare sisteme inteligente de 

monitorizare și dotarea cu mobilier inteligent a spațiului public din comuna Dobârlău, județul 

Covasna, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.7. Se aprobă Descrierea sumară a investiției privind proiectul ”Implementare sisteme 

inteligente de monitorizare și dotarea cu mobilier inteligent a spațiului public din comuna 

Dobârlău, județul Covasna”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art.8. Se mandatează primarul Comunei DOBÂRLĂU pentru semnarea, în numele și pentru UAT 

Comuna DOBÂRLĂU a tuturor actelor necesare depunerii, precontractării și contractării proiectului 

ce țin de solicitant. 

Art. 9.  Hotărârea intră în vigoare la data comunicării. 

Art. 10. Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ               CONTRASEMNEAZĂ 
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