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COMUNA BIRA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul 

“Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Județului Neamț” în cadrul 

apelului de proiecte PNRR/2022/C10/ I.1 /I.1.2 și 

a cheltuielilor legate de proiect 

 

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare al Primarului  Unității Admistrativ Teritoriale Comuna Bira , ca 

instrument de inițiere al proiectului de hotărâre, din care rezultă necesitatea și oportunitatea depunerii 

proiectului, inclusiv nota de fundamentare și anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi 

realizată prin proiectul ”Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Județului Neamț”, în 

vederea includerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), Componenta 10 – FONDUL LOCAL, investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, 

subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – alte infrastructuri 

TIC. 

 

- Prevederile Ghidului solicitantului pentru Planul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), Componenta C10 – FONDUL LOCAL, investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, 

subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – alte infrastructuri 

TIC; publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 467 bis/10.05.2022. 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului 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   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; 

 

 

Având în vedere 

- Avizul favorabil al Comisiei  de specialitate din cadrul Unității Admistrativ Teritoriale 

Comuna Bira  

 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. o), art. 196 alin. (1) 

lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului cu titlul ”Ecosistem digital interconectat si 

integrat în cadrul Județului Neamț” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), apelul de proiecte PNRR/2022/C10/ I.1 /I.1.2, Componenta C10 – FONDUL LOCAL, 

investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, sub-investiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde, alte infrastructuri TIC, 

 

Art.2 Se aprobă Anexa 1 – Nota de fundamentare a investiției (conform Anexă la Ghid 

specific, Model F) . 

 

Art.3. 

(1) Se aprobă cheltuielile eligibile legate de proiect, după  cum urmează:  

Valoarea maximă eligibilă, 290.000 euro, fără TVA  a proiectului, 

respectiv   1 .427 .583  lei fără TVA 

(2) Se aprobă finanțarea tuturor cheltuielilor neeeligibile care asigură împlementarea 

proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice / contracte de 

prestări servicii / furnizare, solicitate în etapa de implementare 

 

Art. 4. Se împuternicește dl Dănuț Petraru  în calitate de reprezentant legal, să semneze 

toate documentele necesare întocmirii, aprobării și implementării proiectului de investiții și 

realizării achizițiilor aferente investiției.  

 

Art. 5. Primarul dl Dănuț Petraru  prin  compartimentele de specialitate, va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – județului Neamt, 

instituțiilor interesate și va fi afișată la sediul Consiliului Local al Comunei Bira, pentru 

aducerea la cunoștință publică. 

 

 

Inițiator , 

Primar, 

Dănuț PETRARU Avizat pentru legalitate, 

Secretar general,Maria DANCĂ 

 

 

 

 
Nr... 

Data...................... 
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COMUNA BIRA 
Nr.2931 din 05.10.2022 
 
 
Expunere de motive  privind   aprobarea depunerii proiectului cu titlul 

“Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Județului Neamț” în cadrul 

apelului de proiecte PNRR/2022/C10/ I.1 /I.1.2 și 

a cheltuielilor legate de proiect 
 
 
✓ Motivat de oportunitatea oferită de deschiderea sesiunii de depunere a 

cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – FONDUL LOCAL, 
investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.2 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul verde – alte infrastructuri TIC a 
proiectului cu titlul “Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul 
Județului Neamț” 

 
✓ Analizând prevederile Ghidului solicitantului pentru Planul Național de Redresare 

și Reziliență (PNRR), Componenta C10 – FONDUL LOCAL, investiția I.1 – 

Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – alte infrastructuri TIC; publicat în MONITORUL OFICIAL AL 

ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 467 bis/10.05.2022; 

✓ Potrivit  notei de fundamentare , ecosistemul digital interinstituțional 

interconectat si interoperabil este destinat digitalizării proceselor specifice 

activității instituției prin: 

- Implementare infrastructura cloud based pentru debirocratizarea proceselor 

specifice instituției incluzând registratura electronica automatizată, arhiva 

electronică in timp real, management de documente, instrumente de modelare de 

fluxuri, etc.  

- Asigurare interconectivitate si interoperabilitate instituțională 

- Ghișeu unic pentru mediul de afaceri; 

- Platformă pentru comunicarea cu cetățenii și formarea inițiativelor comunitare; 

- Platformă de servicii publice digitale; 

- Sistem de înregistrare și emitere a documentelor – permite înregistrarea și emiterea 

documentelor online, semnături electronice, etc; 

- Aplicații pentru informarea cetățenilor și identificarea problemelor la nivel locale; 

- Plata online a taxelor și impozitelor;  

- Aplicatie pentru achizitii publice  

- Platforma de management procese interne 
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- Aplicatie de colectare, analiza, procesare si interpretare a datelor. 

✓ Implementarea ecosistemului digital interinstituțional interconectat si interoperabil 

este destinată gestionarii activității curente a instituției atât din perspectivă front 

office cat și din perspectivă back office. Soluția va permite digitalizarea proceselor 

specifice si va asigura canalele de legătura cu alte entități. Soluția va fi destinata sa 

eficientizeze activitatea funcționarilor publici si sa permită beneficiarilor de servicii 

publice (persoanelor fizice si juridice) accesul la serviciile oferite, asigurând fluidizarea 

circularii informațiilor si documentelor specifice, creșterea gradului de trasabilitate 

operațională si un nivel înalt de transparentă decizionala. 

          Propun spre aprobarea consiliului local al comunei Bira aprobarea  pentru  
depunerea proiectului cu titlul de mai sus ,astfel incat să  putem participa la  
implementarea proiectului “Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul 
Județului Neamț”,așa cum au optat pentru obținerea finanțării  și celelalte 
comune cum ar fi Stănița,Sagna,Gâdinți,Petricani,Borlești,Războieni.  
 
 
 

 
Inițiator, 

Primar, Dănuț PETRARU 
 



 
COMUNA BIRA 
JUDETUL NEAMT 
NR.2932 DIN 05.10.2022  
 
                            Raportul compartimentului de specialitate  
            privind   aprobarea depunerii proiectului cu titlul 

“Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Județului Neamț” în cadrul apelului 

de proiecte PNRR/2022/C10/ I.1 /I.1.2 și a cheltuielilor legate de proiect 

 
Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare al Primarului  Unității Admistrativ Teritoriale Comuna Bira 
,înregistrat cu nr.2931 din 05.10.2022  ca instrument de inițiere al proiectului de hotărâre, 
din care rezultă necesitatea și oportunitatea depunerii proiectului, inclusiv nota de 
fundamentare și anexa privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin 
proiectul ”Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Județului Neamț”, în vederea 
includerii la finanțare în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), Componenta 10 – FONDUL LOCAL, investiția I.1 – Mobilitate urbană 
durabilă, subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – alte 
infrastructuri TIC. 

- Prevederile Ghidului solicitantului pentru Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), Componenta C10 – FONDUL LOCAL, investiția I.1 – Mobilitate urbană 
durabilă, subinvestiția I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – alte 
infrastructuri TIC; publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 467 
bis/10.05.2022.  

- Hotărârii Guvernului nr. 209 din 14 februarie 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; 

- Ordonanței de Urgență a Guvernului 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; 

 Văzând că sunt îndeplinite condițiile dn cadrul legislativ  de mai sus,se constată că 
se poate aproba proiectul de hotărâre așa cum a fost el inițiat. 
 
                            Inspector superior, 
                                                Irina ȘTIRBU 


