
ROMÂNIA 

Județul  Dambovita 

CONSILIUL LOCAL  BRANESTI 

 

 

 HOTĂRÂRE 

 

privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local pentru depunerea proiectului 

„ASIGURAREA DE SISTEME TIC IN COMUNA BRANESTI, JUDEȚUL 

DAMBOVITA”. 

CONSILIUL LOCAL  BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA 

 

 

Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei BRANESTI, dl.Daniel NEAMTU, 

în calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, 

constituind un aport pentru dezvarea colectivității; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin 

care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un 

aport pentru dezvoltarea colectivității; 

-raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

 

           În conformitate cu: 

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

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

f) Ordonanța 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) ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 124 din 13 decembrie 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; 

h) O.U.G. 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; 

             i) 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, I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – 

ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), va avea ca efect 

reducerea infracționalității pe plan local și creșterea calității vietii. 

 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. 

(7) lit. a), ale art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. d) și ale art. 196 alin (1) din Ordonanța de Urgență 

nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 HOTĂRĂSTE 

 

 

Art. 1. – Se aproba participarea Comunei Branesti la apelul de proiecte din Planul 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local, pentru 

depunerea proiectului: „ASIGURAREA DE SISTEME TIC IN COMUNA BRANESTI, 

JUDEȚUL DAMBOVITA”, cu includerea în proiect a achiziționării și amplasării pe 

domeniul public al comunei, a 2 stații de reîncărcare (4 puncte de reîncărcare) pentru vehicule 

electrice, în conformitate cu prevederile Ghidului specific. 

   Art. 2 – Se aproba valoarea proiectului, în cuantum de 1.575.264,00 lei fără TVA, 

reprezentând 320.000,00 euro fără TVA, aferent cheltuielilor eligibile pentru proiectul 

„ASIGURAREA DE SISTEME TIC IN COMUNA BRANESTI, JUDEȚUL 

DAMBOVITA”, sumă ce presupune instalarea unui număr de 80 camere video IP, 1  NVR 

128 canale, 2 monitoare 43“, 8 HDD de 8 TB, aplicatia GIS si aplicatia REENS, la care se 

adaugă 2 stații de reîncărcare, fiecare cu câte 2 puncte de reîncărcare. 

 Valoarea sistemului video public este de 1.575.264,00 lei fără TVA, reprezentând 320.000,00 

euro, fără TVA, la care se adaugă valoarea stațiilor de reîncărcare, în valoare totală de 

246.135,00 lei, fără TVA, reprezentând 50.000 euro, fără TVA.  

Art. 3. – Se aproba asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime 

ale proiectului „ASIGURAREA DE SISTEME TIC IN COMUNA BRANESTI, JUDEȚUL 

DAMBOVITA”, în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din 

PNRR și a TVA aferent cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, în conformitate cu legislația 

în vigoare. 

Art. 4. – Se aproba asigurarea și susținerea tuturor cheltuielilor neeligibile care vor 

asigura implementarea proiectului „ASIGURAREA DE SISTEME TIC IN COMUNA 

BRANESTI, JUDEȚUL DAMBOVITA”, astfel cum acestea vor rezulta din documentația 

tehnico-economică și din contractul de lucrări în etapa de implementare. 

 

Art. 5. – Se aproba descrierea investiției propuse prin proiectul „ASIGURAREA DE 

SISTEME TIC IN COMUNA BRANESTI, JUDEȚUL DAMBOVITA”, conform anexei nr. 

1 la prezenta hotărâre. 

 



Art. 6. – Se aproba nota conceptuală a investiției (nota de fundamentare) prin 

proiectul „ASIGURAREA DE SISTEME TIC IN COMUNA BRANESTI, JUDEȚUL 

DAMBOVITA”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 7. – Se aproba contractarea și implementarea proiectului la apelul de proiecte 

din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul 

Local, cu titlul „ASIGURAREA DE SISTEME TIC IN COMUNA BRANESTI, JUDEȚUL 

DAMBOVITA”, și transmiterea documentelor justificative în termenele menționate în ghidul 

specific, secțiunea 5. 

Art. 8. – Dl Daniel NEAMTU, primarul U.A.T. BRANESTI se nominalizează ca 

reprezentant legal al Comunei BRANESTI în relația cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, Autoritatea finanțatoare. De asemenea, se desemnează ca dl Daniel 

NEAMTU în calitatea de reprezentant legal, să semneze toate documentele necesare 

întocmirii, aprobării și implementării proiectului de investiții „ASIGURAREA DE SISTEME 

TIC IN COMUNA BRANESTI, JUDEȚUL DAMBOVITA”,  

Art. 9. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare în locurile 

special amenajate.  

Art. 10. – Primarul comunei BRANESTI, prin compartimentele de specialitate,  va 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri si se va comunica ,conform legii ,prin grija 

secretarului comunei Branesti. 

 

Nr ________ 

Data_______ 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA, 

      -consilier local-                                                                    -secretar general comuna 

   Diaconescu Mihail Adrian                                                          jr Florentina   OPREA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR. ....../............1 

 

Nr. crt. Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

0 1 2 

1 Adoptarea hotărârii1) simplă s-a făcut cu majoritate 

calificatăo absolută o 2 

....../....../............ 

2 Comunicarea către primar2) ....../....../............ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului3) ....../....../............ 

4 Aducerea la cunoştinţa publică4) +5) ....../....../............ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4) +5) 

....../....../............ 

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte ....../....../............ 



juridice7), după caz 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

1)Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 

absolută sau simplă, după caz. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de 

proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 

lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie." 

2)Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 

3)Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ..... 

4)Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei." 

5)Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor...cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează 

se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 

6)Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă 

publică." 

7)Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează." 

 

 
 
 
 
 


