
JUDEŢUL VÂLCEA               
COMUNA COSTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

-  PROIECT -                  
H O T A R A R E A  NR.___ . 

 
privind participarea la Programul finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul 
Local, prin investitiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 

infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)  Proiectul: ,,Dezvoltarea 
sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul 

Comunei Costești, Județul Vâlcea ” 
 

 
Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată, online, în data 

___ 2022, la care participă un număr de ___ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, şedinţă 
condusă de domnul consilier local Enescu Ilie , ales preşedinte de şedinţă prin votul deschis al 
majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  08 martie 2022 ; 

Având în vedere oportunitățile de finanțare nerambursabilă prin PLANUL NATIONAL DE 
REDRESARE SI REZILIENTA si luand act de: 

   a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, 
înregistrat cu nr. 2242 din 13 mai 2022, ,  cu privire la participarea la Programul finanțat de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C10 - Fondul Local Proiectul prin investitiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru 
transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)  
Proiectul: ,,Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri 
inteligente la nivelul Comunei Costești, Județul Vâlcea ”, prin care se susține necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

      b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 2243 din 13 mai 2022 prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
              c) avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. __, nr. __, şi nr. __, 
din  __, 2022, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu conţinutul iniţiat de 
primar; 

Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala în administraţia publica, conform procesului verbal numărul __, din data de __, 2022 ; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2), art. 138 alin.(l) și alin.(4) din Constituția 
României, republicată; 
- art. 7 alin. (2) din Codul civil  al Romaniei,  adoptat din Legea nr. 287/2009 republicat, cu 
modificările si completarile ulterioare; 

              - art. 1 alin. (2) lit. a), art. 35 alin. (1), (3), (4) și (6), precum și art. 41-42 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

- O.U.G. 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;  

- Hotărârii Guvernului nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor 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 O.U.G. 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; 



În temeiul  art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de  13 voturi „pentru”,din 
totalul de __, voturi exprimate, adoptă următoarea 

 
 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art. l Se aprobă participarea UAT Comuna Costești, in cadrul programului finantat prin 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta C 10 - Fondul Local; 

Art. 2 - Se aproba nota de fundamentare cu privire la  necesitatea, oportunitatea si potentialul 
economic al proiectului: ,,Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor 
infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Costești, Județul Vâlcea ”, conform Anexei nr. 1 ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 3 - Se aprobă depunerea proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de management local prin 
implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Costești, Județul Vâlcea ”, prin apelul 
de selectie din cadrul PNRR, Componenta 10–Fondul local, din cadrul Planului Național de Redresare 
și Reziliență; 

Art. 4 - Se aproba cheltuielile legate de proiect inclusiv cheltuielile neeligibile ce deriva prin 
implementarea proiectului ,,Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor 
infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Costești, Județul Vâlcea ”, conform Anexei nr. 2 ce face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 5. - Se aproba descrierea sumara a investitiei, caracteristicile tehnice ce sunt cuprinse in 
Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 6. -  Autoritățile administrației publice locale se obligă să suporte cheltuielile de mentenanta 
a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

Art. 7. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare 
a investiției, în cazul obținerii finanțării prin PNRR, Componenta 10 – Fondul local, din cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență, potrivit legii; 

Art. 8. - Se angajează să finanţeze din bugetul local toate costurile neeligibile ale proiectului pe 
durata de implementare a activităţilor ce derivă din proiect; 

Art. 9.  – Populatia deservita de obiectivul de investitii ,,Dezvoltarea sistemului de management 
local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Costești, Județul Vâlcea ”este 
in numar de: 3024;„ 

Art. 10. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia – d-nul Peștereanu 
Toma-Marius, în  calitate  de ordonator principal de credite. 

Art. 11. - Se angajează să susţină toate costurile conexe proiectului care intervin în derularea 
acestuia, costuri care nu pot fi finanţate prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA şi 
fără de care proiectul nu poate fi implementat; 

Art. 12. - Se angajează comuna, că proiectul: ,,Dezvoltarea sistemului de management local 
prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Costești, Județul Vâlcea ”, nu va fi 
generator de venit; 

Art. 13. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către d-nul Peștereanu 
Toma-Marius in calitate de reprezentant legal si primar al Comunei Costești judetul Vâlcea; 

Art. 14. - Prezenta hotărâre se va comunica prin, grija secretarului general al comunei Costești , 
Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea in vederea efectuării controlului asupra legalităţii acesteia , 
Primarului comunei Costești, Compartimentului financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Costești, persoanei desemnate pentru publicare în monitoruil oficial local, pe 
site-ul www.comuna-costesti.ro,  şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare . 

 
 

                                                                                                      Costeşti  __, 2022 . 
 

                                 Iniţiator,                                                                  Avizat pentru legalitate, 
                            P R I M A R,                                                               SECRETAR  GENERAL                              
                Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 
 
 
 

http://www.comuna-costesti.ro/
http://www.comuna-costesti.ro/


 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI  

- PRIMAR -                                 
NR. 2242 din  13.05.2022 

  
 

REFERAT  DE  APROBARE 
privind participarea la Programul finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul 
Local, prin investitiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 

infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)  Proiectul: ,,Dezvoltarea 
sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul 

Comunei Costești, Județul Vâlcea ” 
 
Așa cum reiese din capitolul 1 din Ghidul specific al Programul finanțat de Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 
CIO - Fondul Local, Obiectivul acestei componente este de a susține o transformare durabilă urbană și 
rurală. 

COMPONENTA 10 - Fondul local cuprinde următoarele investiții, sintetizate după cum 
urmează: 

I.1 — Mobilitate urbană durabilă- Obiectivul specific este de îmbunătățire a condițiilor de mobilitate 
urbană, reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi și sporirea siguranței 
rutiere în zonele urbane prin soluții digitale și ecologice de transport, care conține patru investiții: 

1.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
nepoluante) - Investiția permite achiziționarea de vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de 
eșapament: autobuze electrice/hidrogen, tramvaie, troleibuze, microbuze electrice/hidrogen; 

1.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local) - Investiția permite achiziționarea de sisteme 
ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia 
Informațiilor și Comunicațiilor)- de exemplu: sisteme pentru siguranța în trafic, sisteme de e- 
ticketing, sistem inteligent de transport în comun, sisteme inteligente de managementul 
clădirilor publice pentru eficientizarea consumurilor de energie, sisteme de detecție și 
semnalizare incendiu, sisteme de monitorizare, sisteme de eficientizarea interacțiunii cu 
publicul; 

1.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule 
electrice - Investiția permite achiziționarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice, fiind eligibile 
toate categoriile de UAT. Stațiile de încărcare vor fi amplasate în condițiile prevăzute prin proiectul tip 
elaborat de către MDLPA, prin care sunt specificate modalitățile de amplasare și prevederile tehnice 
necesare implementării investiției. Amplasarea acestor stații de încărcare se va face în locuri accesibile 
publicului, în zonele stabilite de Planul urbanistic general al localității drept zone pentru locuințe/zone 
mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori - pentru limitarea 
nevoilor de deplasare). De asemenea, se recomandă amplasarea acestor puncte de încărcare în 
punctele multimodale, astfel încât să încurajeze navetiștii să își lase autovehiculele personale în aceste 
puncte și să își continue deplasarea utilizând transportul public; 

1.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - infrastructurii pentru biciclete la 
nivel local/metropolitan - Investiția finanțează realizarea de piste de biciclete în intravilanul și 
extravilanul localităților; 

I.2 - Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din 
sănătate și învățământ - Investițiile trebuie să respecte cerințele nZEB plus (clădirile vor 
respecta obiectivul de a atinge o reducere a cererii de energie primară /PED/ cu cel puțin 20% 
față de cerința de construcție a clădirilor nZEB , în conformitate cu liniile directoare naționale. 



Investițiile se pot realiza pe baza proiectului tip elaborat de către MDLPA. Se vor finanța unități 
de locuit pentru tineri și pentru specialiști în sănătate și educație; 

I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice 
prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale - Obiectivul este renovarea energetică 
moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la 
nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile. Renovarea va 
conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de 
audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatele de performanță energetică realizat 
la finalizarea investiției; 

I.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului 
și de planificare urbană - Obiectivul este de a îmbunătăți cadrul de planificare teritorială prin 
documente și proceduri simplificate și digitalizate de amenajare a teritoriului, un acces sporit și 
transparent la documentele de planificare spațială și teritorială. Investiția are în vedere 
elaborarea în format digital și aprobarea următoarelor documente de planificare: Plan Urbanistic 
General/PUG, Plan de Amenajare a Teritoriului Județului/PATJ, Plan de Amenajare a Teritoriului 
Zonal Metropolitan/PATZM, Plan Urbanistic Zonal/PUZ, respectiv Plan de Mobilitate Urbană 
Durabilă/PMUD; 

Având în vedere prezentarea expusă, în calitate de ordonator principal de credite, îl supun 
analizei dumneavoastră, spre dezbatere și adoptare. 

 
                                                                 P R I M A R , 

       Marius – Toma PEŞTEREANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
Nr.  2243   din 13.05.2022 
 
 

                                        RAPORT DE SPECIALITATE 
privind participarea la Programul finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul 
Local, prin investitiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 

infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)  Proiectul: ,,Dezvoltarea 
sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul 

Comunei Costești, Județul Vâlcea ” 
 
 

Așa cum reiese din capitolul 1 din Ghidul specific al Programul finanțat de Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 
CIO - Fondul Local, Obiectivul acestei componente este de a susține o transformare durabilă urbană și 
rurală prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale. Obiectivele generale fac referire la investiții în 
infrastructura locală pentru tranziția verde a zonelor urbane și rurale, reducerea disparităților teritoriale 
la nivel regional, intra-regional și intra-județean și reformarea și digitalizarea la nivelul autorităților 
publice locale în ceea ce privește instrumentele de planificare urbană. 

Suma prealocata ce poate fi accesată de către un UAT este 324.770 euro fără TVA în cadrul 
CIO - Fondul Local. 

COMPONENTA 10 - Fondul local cuprinde următoarele investiții, sintetizate după cum 
urmează: 

I.1 — Mobilitate urbană durabilă- Obiectivul specific este de îmbunătățire a condițiilor de mobilitate 
urbană, reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi și sporirea siguranței 
rutiere în zonele urbane prin soluții digitale și ecologice de transport, care conține patru investiții: 

1.1.1 - înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
nepoluante) - Investiția permite achiziționarea de vehicule nepoluante noi cu emisii zero de gaze de 
eșapament: autobuze electrice/hidrogen, tramvaie, troleibuze, microbuze electrice/hidrogen; 

1.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC 
(sisteme inteligente de management urban/local) - Investiția permite achiziționarea de sisteme 
ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia 
Informațiilor și Comunicațiilor)- de exemplu: sisteme pentru siguranța în trafic, sisteme de e- 
ticketing, sistem inteligent de transport în comun, sisteme inteligente de managementul 
clădirilor publice pentru eficientizarea consumurilor de energie, sisteme de detecție și 
semnalizare incendiu, sisteme de monitorizare, sisteme de eficientizarea interacțiunii cu 
publicul; 

1.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - puncte de reîncărcare vehicule 
electrice - Investiția permite achiziționarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice, fiind eligibile 
toate categoriile de UAT. Stațiile de încărcare vor fi amplasate în condițiile prevăzute prin proiectul tip 
elaborat de către MDLPA, prin care sunt specificate modalitățile de amplasare și prevederile tehnice 
necesare implementării investiției. Amplasarea acestor stații de încărcare se va face în locuri accesibile 
publicului, în zonele stabilite de Planul urbanistic general al localității drept zone pentru locuințe/zone 
mixte/zone servicii/zone comerciale/zone transporturi (cât mai aproape de locuitori - pentru limitarea 
nevoilor de deplasare). De asemenea, se recomandă amplasarea acestor puncte de încărcare în 
punctele multimodale, astfel încât să încurajeze navetiștii să își lase autovehiculele personale în aceste 
puncte și să își continue deplasarea utilizând transportul public; 

1.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - infrastructurii pentru biciclete la 
nivel local/metropolitan - Investiția finanțează realizarea de piste de biciclete în intravilanul și 
extravilanul localităților; 

I.2 - Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din 
sănătate și învățământ - Investițiile trebuie să respecte cerințele nZEB plus (clădirile vor 
respecta obiectivul de a atinge o reducere a cererii de energie primară /PED/ cu cel puțin 20% 



față de cerința de construcție a clădirilor nZEB , în conformitate cu liniile directoare naționale. 
Investițiile se pot realiza pe baza proiectului tip elaborat de către MDLPA. Se vor finanța unități 
de locuit pentru tineri și pentru specialiști în sănătate și educație; 

1.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice 
prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale - Obiectivul este renovarea energetică 
moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la 
nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a clădirilor publice eligibile. Renovarea va 
conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primară, demonstrată prin studiul de 
audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatele de performanță energetică realizat 
la finalizarea investiției; 

1.4 - Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului 
și de planificare urbană - Obiectivul este de a îmbunătăți cadrul de planificare teritorială prin 
documente și proceduri simplificate și digitalizate de amenajare a teritoriului, un acces sporit și 
transparent la documentele de planificare spațială și teritorială. Investiția are în vedere 
elaborarea în format digital și aprobarea următoarelor documente de planificare: Plan Urbanistic 
General/PUG, Plan de Amenajare a Teritoriului Județului/PATJ, Plan de Amenajare a Teritoriului 
Zonal Metropolitan/PATZM, Plan Urbanistic Zonal/PUZ, respectiv Plan de Mobilitate Urbană 
Durabilă/PMUD; 

 
UAT Comuna Costești a identificat investiții necesare dezvoltării localității ce pot fi finanțate prin 

programele ce fac parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta CIO - Fondul 
Local. 
Având în vedere cele de mai sus, vă supunem spre analiză Proiectul de Hotărâre privind participarea la 
Programul finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local, prin investitiția I.1.2 – 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 
management urban/local)  Proiectul: ,,Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea 
unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Costești, Județul Vâlcea ” 

 
 
 

Consilier achiziții publice, 
Grigore Daniela 

 
 


























































