
 
ROMANIA 

JUDETUL VÂLCEA 

COMUNA  PĂUȘEȘTI       

CONSILIUL LOCAL 
 

 PROIECT DE  HOTARARE Nr. 56 
 

Privind: «aprobarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru 

creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare în comuna Păușești " si 

depunerea spre finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, 

componenta I O - Fondul Local, Obiectivul de investitii - I. 1.2: Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde -ITS/alte infrastructuri TIC(sisteme 

inteligente de management urban/local), precum și  aprobarea notei de fundamentare 

și a cheltuielilor legate de proiect» 

 
 

Consiliul local al comunei Păușești, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 12.10.2022, la care participă un număr de 10 consilieri din 

totalul de 11 consilieri în funcţie; 

Văzând că prin H.C.L. nr. 49/2022,  doamna consilier Mateescu Olimpia-

Elena  a fost aleasă preşedinte de şedinţă; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Păușești; 

         - referatul de aprobare al primarului comunei Păușești, înregistrat sub 

nr.6235/03.10.2022,  prin care se arată necesitatea participării la PNRR/2022/C 1 O, 

componenta I O - Fondul Local, Obiectivul de investiții - I. 1.2: Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme 

inteligente de management urban/local) si aprobării proiectului „Îmbunătățirea 

serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare” 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub 

nr.6236/03.10.2022;  

- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 

general al comunei şi înregistrat sub nr.6453/06.10.2022 ; 

           - avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

Având în vedere  

- prevederile Ghidului solicitantului - Ghid specific privind regulile şi 

condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de 

redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/Cl O, componenta 

1 O - Fondul Local, Obiectivul de investitii - I. 1.2: Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 

urban/local);  



- nota de fundamentare a investiției „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru 

creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare in comuna Păușești "; 

In conformitate cu prevederile : 

 - art. 120 si art.121 alin.1 si 2 din Constituția României, republicată; 

- art.8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997; 

- art.35 alin (1) si art.47 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- art.129, alin.(4), lit. d) si e) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările si completările  ulterioare, 

 Ținând seama de prevederile art.43 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

 In temeiul art. 139, alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă participarea Comunei Păușești, județul Vâlcea la 

Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10-Fondul local- 

Obiectivul de investiții - I. 1.2: Asigurarea infrastructurii pentru transportul 

verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 

urban/local); în cadrul proiectului cu titlul „Îmbunătățirea serviciilor publice 

pentru creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare", 

Art. 2. Se aprobă proiectul „Îmbunătățirea serviciilor publice pentru 

creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare in comuna Păușești" si 

depunerea spre finanțare în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C 1 O, 

componenta 10 - Fondul Local, Obiectivul de investiții - I. 1.2: Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme 

inteligente de management urban/local). 

Art.3. Se aprobă nota de fundamentare a investiției „Îmbunătățirea 

serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare in 

comuna Păușești " conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art.4. Se aprobă valoarea totală estimata a proiectului „Îmbunătățirea 

serviciilor publice pentru creșterea calității vieții cetățenilor prin digitalizare", în 

cuantum de 1569356,76 lei (făra TVA) si includerea acesteia in bugetul general 

de venituri si cheltuieli al UAT Comuna Păușești, judetul Vâlcea. 

Art.5. Se aproba finanțarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor 

neeligibile care asigura implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta 



din documentațiile tehnico-economice/contractului de lucrări, solicitate in etapa 

de implementare; 

Art.6. Se aproba anexa nr.2 care cuprinde descrierea succinta a achizitiei 

de sisteme ITS (lntelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) si 

TIC (Tehnologia lnformatiilor si Comunicatiilor) ce vor fi realizate in cadrul 

proiectului, anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.7 Se încredințează primarul comunei Păușești, Avan Cătălin, pentru 

aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin reprezentarea solicitantului – 

Comuna Păușești în relaţia cu Autoritatea. 
   

  

                                                                                Păuşeşti : 06.10.2022 

 

               

              Iniţiator, 

             PRIMAR,               Contrasemnează pentru legalitate,      

           Cătălin AVAN                        SECRETAR GENERAL  

                     Daniela PĂLOIU 
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ROMANIA                                                                  Anexa nr.1 la P.H.C.L.  nr. 56/06.10.2022 

JUDETUL VÂLCEA 

COMUNA PĂUȘEȘTI          

CONSILIUL LOCAL 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Planului Național de Redresare și Reziliență, 

Componenta 10 – Fondul Local, Investiția 

Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri 

TIC – cod 076- digitalizarea transportului 

urban, respectiv – cod 021ter - dezvoltarea 

de servicii și structuri de sprijin foarte 

specializate pentru administrațiile publice și 

întreprinderi(100% Digital Tag) 

Titlu apel proiect „Imbunatatirea serviciilor 

publice pentru cresterea calitatii vietii 

cetatenilor  din comuna Păușești    prin 

digitalizare" 

 

1. 
Descrierea pe scurt a situației actuale (date 

statistice, elemente specifice, etc.) 

Comuna Păușești, judetul  Vâlcea este aşezată 

în centrul judeţului Vâlcea, in regiunea 

subcarpatica a Olteniei, la 30 km distanţă de 

municipiul Râmnicu Vâlcea, 4 km distanţă de 

Govora si la 20 km de orasul Horezu, fiind 

strabatuta de raul Otasau, afluent al Bistriţei 

Oltene, care izvoraste din masivul Capatanii, 

muntele Buila, traversand localitatea de la Nord 

la Sud. Comuna Pausesti se invecineaza la Nord 

cu localitatile Pietrari si Stoenesti, la Sud cu 

localitatea Francesti, la Est cu localitatea Baile 

Govora si la Vest cu localitatea Tomsani. 

Suprafața pe care se intinde comuna este de 

2564 ha, dintre care 330 ha intravilan si 2234, 

ha extravilan. 

Reperele demografice: numarul locuitorilor din 

comuna Păușești  comunicat de Institutul 

National de Statistica în anul 2020 a fost de 

2473 de locuitori. 

În perioada 2012 – 2020, populația comunei 

cunoaște o evolutie moderat descendenta . 



Conform Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-

2027 se poate observa ca se dorește 

modernizarea serviciilor de administralie 

publica locala acest lucru fiind realizat prin  

extinderea digitalizarii serviciilor administratiei 

publice locale si implementarea de solutii Smart 

Village prin instalarea de sisteme hard si solutii 

digitale in administratia publica locala. 

In cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-

2027 este vizata si extinderea sistemului de 

supraveghere video in zonele sensibile ale 

localitatii,. 

Datorită aprobării de către Comisia Europeana a 

planului de Redresare și Reziliență al României  

aceste obiective pot fi indeplinite prin 

intermediul Componentei 10-Fondul Local, 

Investiția Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC – 

cod 076- digitalizarea transportului urban, 

respectiv – cod 021ter - dezvoltarea de servicii 

și structuri de sprijin foarte specializate pentru 

administrațiile publice și întreprinderi(100% 

Digital Tag). 

2. Necesitatea și oportunitatea investiției 

pentru care se aplică 

  Necesitatea investiției este justificată în primul 

rând datorită nevoii de îndeplinire a 

obiectivelor strategice extinderea digitalizarii 

serviciilor administratiei publice locale si 

implementarea de solutii Smart Village.  

În prezent comuna Păușești dispune de o 

structura de digitalizare de baza, fiind nevoie de 

o extindere a digitalizarii prin achizitionare de 

licente software, echipamente, mobilier urban 

inteligent, functionar public virtual, servicii ,, 

cloud’’, plata online a taxelor si impozitelor. 

Un sistem informatic integrat presupune livrare, 

instalare și configurare software necesar 

implementarii sistemului informatic integrat , 

inclusiv punerea în funcțiune și testarea; servicii 

de realizare și implementare Portal de Servicii 

Online pentru cetățeni; servicii de actualizare, 

dezvoltare si implementare sistem de 

gestionare a activitatilor, prin digitalizare fluxuri 

interne; aplicatie mobila pentru cetateni; 

mobilier urban inteligent care sa asigure 

interactiunea cu cetatenii 24 din 24 , 7 din 7 , 



astfel incat acesta sa poata avea acces la 

eliberare documente/ acte fara interactiune 

directa cu functionarii Primariei. 

Depunerea documentelor online permite 

configurarea de formulare electronice care sa 

preia solicitarile cetatenilor intr-un mod 

automat direct in managementul de documente 

al institutiei; permite depunere/ridicarea 

documentelor care necesita semnaturi olografe, 

permite depunerea si ridicarea documentelor 

de catre cetateni chiar si in afara orelor de 

program, incat acestia sa nu mai fie nevoiti sa 

astepte la cozi, la ghisee in anumite orare de 

timp restrictive, permite depunerea electronica 

a documentelor pentru cei care nu poseda o 

semnatura electronica, asigura interactiunea cu 

cetateanul 24 din 24 , 7 din 7 , si se 

interconecteaza ca si mobilier urban intelligent 

cu toate departamentele din cadrul Primariei de 

care cetateanul are nevoie in eliberarea 

documentelor cerute. 

Necesitatea investiției rezulta din nevoia  de 

debirocratizare a serviciilor oferite cetăţenilor si 

simplificare a procesului de soluţionare a 

solicitărilor venite din partea cetăţenilor prin 

eficientizarea acestor servicii; din nevoia de 

transpunere a comunicarii cu cetatenii intr-o 

singura platforma; din nevoia de digitalizare a 

proceselor interne; din nevoia de crestere a 

gradului de satisfactie al cetatenilor si din 

nevoia de interactiune permanenta 24/7 a 

cetatenilor cu primaria. 

Scopul proiectului este de a implementa un 

concept de ,,Smart Village’’ la nivelul comunei 

prin digitalizarea tuturor activitatilor directe si 

conexe primariei. 

Oportunitatea investiției rezultă din 

posibilitatea finanțării proiectului propus prin 

fonduri europene nerambursabile, urmare a 

Schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat 

pentru implementarea Planului național de 

redresare și reziliență în cadrul Mecanismului 

de redresare și reziliență — PNRR/2022/C10 — 

Fondul Local. 



3. Corelarea cu proiecte deja implementate la 

nivel local 

 

Nu este cazul- În prezent comuna  Păușești 

dispune de o structura de digitalizare de baza 

4. Corelarea cu proiecte în curs de 

implementare de la nivel local 

Nu este cazul. 

5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru care 

se aplică la finanțare 

Nu este cazul 

6. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea 

obiectivului de investiții 

Soluţia informatică integrată va asigura 

completa funcţionalitate în ceea ce priveşte 

trasabilitatea activităţilor în cadrul serviciilor din 

cadrul atât în ceea ce priveşte fluxurile interne, 

cât şi în ceea ce priveşte serviciile publice si 

interactiunea cetateanului cu acestea.  

Sistemul creat respecta bunele practici, 

prevederile legale naţionale si normativele 

europene (regulamente si directive) în materie 

de identitate electronică, protecţia datelor 

personale şi securitate cibernetică. Se va 

asigura securitatea tuturor interfeţelor 

sistemului informatic. Se vor furniza 

funcţionalităţi de administrare care să permită 

oferirea sau revocarea drepturilor de acces, 

accesul la informaţii pe bază de credenţiale de 

acces; Sistemul informatic integrat permite 

extensii viitoare (ex. posibilitatea de a adăuga 

noi module, noi funcţii, noi rapoarte, noi roluri 

de Securitate etc.).  Drepturile de acces se vor 

acorda diferenţiat în funcţie de modul, gradul 

de securizare a informaţiei, nivel organizaţional 

stabilite de comun acord intre echipa de 

implementare si reprezentantii autoritatii 

contractante.   

7. Modul de îndeplinire a condițiilor aferente 

investițiilor 

Solicitantul se încadrează în categoria 

solicitanților eligibili fiind UAT încadrat în 

categoria comunelor. Solicitantul respectă baza 

legală pentru eligibilitatea activității și 

cheltuielilor conform REGULAMENTULui (UE) 

2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire 

a Mecanismului de redresare și reziliență 

încadrandu-se în activitatea Mobilitate urbană 

verde-ITS/alte infrastructuri TIC. Solicitantul se 

aliniază cu  investițiile aferente proiectului cu 

Strategia de dezvoltare locală aprobată. 



Solicitantul respecta și va respecta legislația 

națională și comunitară aplicabilă în domeniul 

dezvoltării durabile, protecției mediului, 

egalității de șanse, de gen și accesibilitate. 

8. Descrierea procesului de implementare Procesul de implementare cuprinde 

urmatoarele etape: semnarea contractului de 

finanțare, realizarea achizițiilor cu respectarea 

legislației specifice și generală în vigoare în 

domeniul achizițiilor publice, a condiţiilor din 

contractul de finanţare, a 

instrucțiunilor/ordinelor emise de MDLPA și/sau 

alte organisme abilitate, precum și a protecţiei 

mediului, egalităţii de şanse şi nediscriminării.  

9. Alte informații  Nu e cazul 

 

 

 

PRIMAR, 

Cătălin AVAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

ROMANIA                                    Anexa nr.2 la P.H.C.L. nr.56/06.10.2022  

JUDETUL VÂLCEA                                                                               

COMUNA PĂUȘEȘTI  

 
 

 

 

 

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIŢIEI PROPUSE A FI  

REALIZATĂ PRIN PROIECT 
 

 

Investiţia permite achiziţionarea de sisteme ITS (lntelligent Transport 

Systems/sisteme de transport inteligente) şi TIC (Tehnologia 111/informaţiilor şi 

comunicaţiilor): 
 

Achiziția și punerea în funcțiune a echipamentelor și infrastructurii (hard 

și soft): 
 

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

din localitate; 
- Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public; 
- Achizitia dronelor pentru a inspecta zonele sau situatiile de risc; 
- Mobilier urban inteligent; 

- Platforma pentru comunicarea cu cetatenii; 

- Platforma servicii publice digitale; 

- Sistem de inregistrare si emitere documente; 

- Aplicatii pentru informarea cetatenilor si identificarea problemelor la 

nivel local; 

- Sistem de planificare online, care permite programarea online a 

cetatenilor pentru diverse servicii; 

- Plata online taxe si impozite. 

 

 

 

Primar, 

Cătălin  AVAN 

 

 

 

                                 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


