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HOTĂRÂREA Nr. 69 din 13.05.2022 
 
 

HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea proiectului „ Dezvoltarea sistemului de management local prin 

implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Budila, judetul Brașov ” si 
depunerea cererii de finantare in cadrul Proiectului PNRR/2022/C10- Fondul local, Obiectivul 
de investitii Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC 

(sisteme inteligente de management urban/local) 
 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în şedinţă extraordinara de indata în data de 
13.05.2022 
 

Analizând la iniţiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 7614/13.05.2022 si Raportul de 

specialitate al Secretarului general, înregistrat cu nr. 7615/13.05.2022, prin care s-a propus aprobarea 

proiectului „ Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri 

inteligente la nivelul Comunei Budila, judetul Brașov ” si depunerea cererii de finantare in cadrul 

Proiectului PNRR/2022/C10- Fondul local, Obiectivul de investitii Asigurarea infrastructurii 

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

urban/local) 

 
Avand in vedere: 

-  avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 3 din cadrul Consiliului Local Budila, 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  
- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, art. 81, 
art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul/cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;  

- Ordinul MDLPA nr. 999 din 10.05.2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare 
a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de 
proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local 
- Prevederile Ghidului solicitantului - Ghid specific privind regulile si conditiile aplicabile finantarii din 
fondurile europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/ClO, componenta 10 - Fondul Local, Obiectivul de investitii  „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)” 
- prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui 
instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de 
COVID-19 



-prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 
2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, 
- OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului institutional 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, 
- HG nr. 209/2022 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, 
-art. 129 alin. (2) lit. b), alin. ( 4) lit. d), alin. (7) lit. i), k) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
În temeiul art. 139 alin. (1) si 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art. 1. Se aprobă participarea in cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea sistemului de 

management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Budila, 
judetul Brașov” si depunerea cererii de finantare in cadrul Proiectului PNRR/2022/C10- Fondul 
local, Obiectivul de investitii Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local). 

 
Art. 2. Se aproba nota de fundamentare, prevazuta la Anexa 1, care face parte integranta 

din prezenta Hotarare.  
 
Art.3. Se aproba bugetul proiectului „ Dezvoltarea sistemului de management local prin 

implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Budila, judetul Brașov ”, in 
valoare totala de 2.299.411,20, inclusiv TVA. 

 
Art. 4. Se aproba asumarea de catre Comuna Budila a urmatoarelor responsabilitati 

financiare: 
- Cheltuieli neeligibile ale proiectului 
- Cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului, pentru implementarea 

acestuia in conditii optime. 

        Art. 5. (1) Se aproba descrierea sumara a investitiei, ce va fi realizata in cadrul proiectului, 
conform Anexei 2, care face parte din prezenta hotarare. 

(2) Se aproba devizul general al proiectului, care face parte integranta din prezenta 
Hotarare. 
 

        Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare si umane necesare implementarii 
proiectului. 

 
Art. 7. Se imputerniceste Primarul Comunei Budila, domnul Marsavela Irimia sa semneze 

toate documentele aferente acestui Proiect. 
 
Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Budila, domnul Marsavela Irimia, prin compartimentele de specialitate.  
 



Art.9. Prezenta hotarare poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Art. 10. Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică  pe site-ul 

www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, Biroului Financiar-Contabil, va fi  
incarcata in aplicatie si Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului 
de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 

 
Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 13 consilieri locali, din numarul 

total de 13 consilieri alesi, cu un numar de 13 voturi favorabile. 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI BUDILA 
          MARIAN GANEA     ALEXANDRA-AVELUTA BENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Anexa 2 la HCL 69/13.05.2022 privind aprobarea proiectului „ Dezvoltarea sistemului de 

management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Budila, 
judetul Brașov ” si depunerea cererii de finantare in cadrul Proiectului PNRR/2022/C10- Fondul 

local, Obiectivul de investitii Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte 
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) 

 
 

DESCRIEREA INVESTITIEI 
 

 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor existente 

pentru persoanele din comuna Budila si dezvoltarea economică și socială a comunității. 
Realizarea proiectului vizeaza impulsionarea dezvoltarii economice si a mobilitatii 

populatiei, precum si cresterea gradului de accesibilitate si atractivitate a zonei, prin 
imbunatatirea conditiilor oferite. 

Singurul mijloc de transport in comun este asigurat prin RAT SA, iar autobuzele circula 
doar pe Strada Principala. Singura modalitate de transport catre Brasov, care se  afla la o distanta 
de 18 km, este autobuzul RAT, astfel fiind imperios necesara infiintarea statiilor de autobuz.  

Transportul reprezinta unul dintre elementele fundamentale ale procesului de integrare 
europeana, iar principalele probleme cu care se confrunta comuna Budila in domeniu 
infrastructurii de transport se refera la lipsa statiilor de autobuz acoperite, statiile existente nu 
sunt amenajate corespunzator si lipsa informatiilor de calatorie in timp real pentru transport. 
Cetatenii trebuie sa primeasca cele mai bune conditii, iar acesta reprezinta un pas important in 
atingerea obiectivului general al Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Budila, respectiv 
cresterea calitatii vietii. Se propune realizarea a 6 statii de transport inteligente. 

Tot mai mulți români aleg să se alinieze standardelor impuse de Comisia Europeană și să-
și achiziționeze autoturisme “verzi” (electrice, hibrid sau plug-in). Creșterea numărului de șoferi 
care aleg mașinile prietenoase cu mediul este rezultatul nenumăratelor avantaje pe care le oferă, 
pe de o parte, autovehiculele în sine – reducerea nivelului de poluare, motorul silențios, fiabilitatea 
ridicată și costurile mici de întreținere – și, pe de altă parte, scutirea de impozite pentru astfel de 
autoturisme, subvenții substanțiale la achiziția acestor mașini, dar și gratuitatea încărcării 
acumulatorilor.  

Având în vedere că autoritatea publica locala Budila își propune atingerea și depășirea 
obiectivului Uniunii Europene de reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin 
creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în zona de acțiune a 
comunei Budila, în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de CO2 prin intermediul unui randament 
energetic sporit, se angajează să implementeze o serie de proiecte integrate. Unul din obiectivele 
principale care stă la baza implementării acestui proiect, este încurajarea locuitorilor prin 
utilizarea mijloacelor alternative de deplasare nepoluante, aferente mobilității urbane și 
asigurarea infrastructurii necesare reîncărcării acestora. Printre mijloacele alternative de 
mobilitate se înscriu și autovehiculele electrice sau hibride, care necesită infrastructură pentru 
alimentarea cu energie electrică. Scopul realizării obiectivului de investiţii il reprezinta 
dezvoltarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic în comuna Budila, ca urmare a identificării nevoilor de reducere a poluării aerului, ceea 
ce va permite atât îmbunătățirea calității vieții populației, cât și îmbunătățirea calității mediului 
înconjurător. prin instalarea unui număr de 2 stații de reîncărcare. Amplasarea acestor statii de 



incarcare se va face in locuri accesibile publicului, in zonele stabilite cat mai aproape de locuitori, 
una dintre ele fiind la Strada Principala, pe DJ 103B, putand fi folosite de utilizatorii interesati in 
mod deschis, transparent si nediscriminatoriu. Faptul ca in comuna Budila exista 4 castele, aceste 
satii vor putea fi folosite si de turistii din intreaga lume, care viziteaza comuna.  

Cu ajutorul stalpilor ornamentali inteligenti, infrastructura poate comunica cu o varietate 
de sisteme, prin intermediul unor programe software special concepute, cu fibra optica, wi-fi cu o 
raza de actiune minima de 10m, camera de supraveghere video si aparat de iluminat pietonal cu 
microfon, difuzor si buton de panica. De asemenea, se doreste monitorizarea infrastructurii 
tehnico-edilitara printr-un punct de management al infrastructurii de iluminat.  

In urma modernizarii comunei va fi o inflorire a activitatii  economice locale, se va stopa 
emigrarea tineretului in alte zone si va scadea diferenta intre conditiile de trai a locuitorilor 
comunei Budila cu ale celor din alte zone. In cazul nerealizarii obiectivului de investitii, starea 
comunei va ramane la fel.  

Toate investitiile propuse sunt detaliate mai jos. 
 
 

INTOCMIT, 
SECRETAR GENERAL, 

ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


