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LEGISLATURA A VIII-A       

 
HOTĂRÂREA NR.38 

PRIVITOR LA: aprobarea documentației tehnice de proiectare aferente 
obiectivului „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea 
unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Stoenești, judeţul Vâlcea” 
 

 
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de 28.04.2022, la care participă un număr de 13 consilieri 
din totalul de 13 consilieri în funcţie; 

Văzând ca prin  Hotărârea nr.1/31.01.2022  a Consiliului Local  a fost 

ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Zăuleț Valeriu,pentru perioada 

februarie-aprilie 2022;  

Luând  in  discuţie  Proiectul  de  hotărâre,  Referatul de aprobare al  
Primarului comunei  Stoeneşti  , înregistrat  sub  nr.3439/28.04.2022  si  
Raportul  de  resort   al  compartimentul Achiziţii publice și resurse umane  
prin care se propune aprobarea documentației tehnice de proiectare aferente 
obiectivului „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea 
unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Stoenești, judeţul Vâlcea”; 
  Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care 
se propune admiterea proiectului de hotărâre; 
 Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr.3485/2804.2022  întocmit de secretarul general al  comunei 
Stoeneşti ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de 
elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 

Ținând  cont de prevederile Ghidului specific - Condiții de accesare a 
fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de 
proiecte,PNRR/2022/C10 ,componenta C10 – Fondul local; 
         Văzând Nota conceptuala Nr.661/2022  inregistrata la sediul institutiei 
noastre sub nr.3437/28.04.2022 și Tema de proiectare  Nr. 662/2022 
inregistrata la sediul institutiei noastre sub nr.3436/28.04.2022; 

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.b),alin.(4), lit.d) si 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 
ulterioare,ale prevederilor  art.1,alin.2,lit.(a),art.3 ,art.4  și Anexele nr.1 și 
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nr.2  din  Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentatiilor  tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii  finantate din fonduri publice,cu 
modificările și completările ulterioare,coroborate cu prevederile art.44, 
alin.(1) din Legea  nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

În baza art.139, alin.(3),lit.g) și art.196, alin.(1), lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 
ulterioare cu 13  voturi pentru , adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. - Se aproba participarea UAT Comuna  Stoeneşti la PLANUL 

NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL 
LOCAL, în  calitate de solicitant de finanțare, prin depunerea unei cereri de 
finantare pentru investitia I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul 
verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 
urban/local). 

Art. 2 – Se aproba principalii indicatori tehnico-financiari ai investitiei 
„Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor 
infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Stoenești, judeţul Vâlcea”, după 
cum urmează : 
Indicatori tehnici: 

Denumire Livrabil 

Platforma de guvernare inteligenta 
a comunitatii, cu aplicatie iOS si 
Android gratuita pentru cetateni 

1 bucata 

Stalpi de iluminat inteligenti dotati 
cu senzori si WiFi 

4 bucati 

Router Wifi  10 bucati 

Banci Inteligente 2 bucati 

Smart Bus Station 6 bucati 

Statii de incarcare a autovehiculelor 
electrice si hybrid 

2 bucati 

 
Indicatori financiari: 
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Denumire Total fara 
TVA 

TVA Total general 

TOTAL Dezvoltarea sistemului de 
management local prin 
implementarea unor infrastructuri 
inteligente la nivelul Comunaui 
Stoenești, judetul Vâlcea 

1,656,419.40 314,078.20 1,970,497.60 

TOTAL Constructii+Montaj 306,930.00 58,316.70 365,246.70 

Art. 3. – Se aproba achiziționarea de servicii de consultanta si 
proiectare tehnica pentru redactarea si depunerea dosarului de finanțare 
aferent obiectivului „Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Stoenești, 
judeţul Vâlcea”, inclusiv a notei de fundamentare conform Modelului F, anexa 
la Ghidul de finantare. 

Art.4 Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentul Contabilitate  şi 
compartimentul Achizitii Publice şi resurse umane  iar  secretarul general al 
comunei Stoeneşti  va asigura comunicarea acesteia  Instituţiei Prefectului – 
judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei Stoeneşti, compartimentelor responsabile  şi aducerea la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Consiliului Local pe pagina de internet 
www.primaria-stoenesti.ro. 

      
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
         Valeriu  ZĂULEȚ        Contrasemnează pentru legalitate 
              SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                          Jr. Gheorghe-Mihai MATEI  
 
 
 
 
 
 
Stoeneşti, 28 aprilie  2022 

http://www.primaria-stoenesti.ro/

