
 R O M Â N I A  TEL : 0236 863400 

 JUDEŢUL GALAŢI  FAX: 0236 863444 / 0336 402432 

 COMUNA VALEA MǍRULUI  e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro 

 CONSILIUL LOCAL  str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, CP 807320 

 H O T Ă R Â R E A NR.116 

 Din 12.10.2022 
 Privind:  aprobarea  depunerii  proiectului  ,,Îmbunătățirea  serviciilor  publice  pentru 
 creșterea  calității  vieții  cetățenilor  prin  digitalizare  în  Comuna  Valea  Mărului”  și  a 
 cheltuielilor pentru realizarea acestuia 

 ___________________________________________________________________ 

 Inițiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 2495/11.10.2022; 
 Consiliul  local  al  comunei  Valea  Mărului,  jud.Galaţi,  întrunit  în  şedinţă  extraordinară  de  îndată, 

 în data de 12.10.2022, orele 14,00; 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 a)  art. 120, alin.(1), art. 121 alin. (1) și (2)  din Constituția României, republicată; 
 b)  art.  2,  art.3,  paragrafele  1  și  2,  art.4,  paragraful  2,  art.9,  paragrafele  1  și  2  din  Carta  europeană 

 a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la  15  octombrie  1985,  ratificată  prin  Legea  nr. 
 199/1997; 

 c)  art.  7,  alineat  (2)  din  Legea  nr.  287/2009  privind  Codul  civil,  republicată,  cu  modificările 
 ulterioare; 

 d)  art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 e)  art.  5  alin.  (3)  și  art.  44,  alineat  (1)  din  Legea  273/2006  cu  privire  la  finanțele  publice  locale,  cu 

 modificările și completările ulterioare; 
 f)  Legea  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative, 

 republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 g)  Ghidul  specific  privind  regulile  și  condițiile  aplicabile  finanțării  din  fondurile  europene  aferente 

 PNRR  în  cadrul  apelurilor  de  proiecte  PNRR/2022/C10,  componenta  10  –  Fondul  local  – 
 Investiția  I.1  –  Mobilitate  urbană  durabilă,  Subinvestiția  I.1.2  -  Asigurarea  infrastructurii 
 pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC; 

 h)  art.  129  alin.  (1)  și  (2)  lit.  b)  coroborat  cu  alineat  (4),  litera  d),  alin  7  lit.  k)  din  O.U.G.  nr.57/2019 
 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând act de : 
 -  referat  de  aprobare  prezentata  de  iniţiator,  înregistrată  sub  nr.  2496/11.10.2022  prin  care  se  susține 

 necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;   



 -  raportul  de  specialitate  întocmit  de  secretarul  comunei,  înregistrat  sub  nr.  2497/11.10.2022  prin 
 care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea proiectului; 

 -  rapoartele  de  avizare  ale  comisiilor  de  specialitate  nr.  1-  3   constatând  necesitatea  de  a  asigura 
 resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local; 

 În  temeiul  dispoziţiilor  art.  129,  alin.  2,  lit.  „c”  și  alin.  6,  lit  „c”,  ale  art.  139,  ale  art.  140,  alin.  1, 
 precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 HOTĂRĂŞTE 

 Art.  1.  -  Se  aprobă  depunerea  proiectului  ,,Îmbunătățirea  serviciilor  publice  pentru  creșterea  calității 
 vieții  cetățenilor  prin  digitalizare  în  Comuna  Valea  Mărului”  și  a  cheltuielilor  pentru  realizarea  acestuia 
 în  cadrul  Planului  Național  de  Redresare  și  Reziliență,  Componenta  PNRR/2022/C10  ,  componenta  10 
 —Fondul  local  –  Investiția  I.1  –  Mobilitate  urbană  durabilă,  Subinvestiția  I.1.2  -  Asigurarea 
 infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC; 
 Art.  2.  Se  aprobă  descrierea  sumară  a  proiectului  ,,Îmbunătățirea  serviciilor  publice  pentru  creșterea 
 calității  vieții  cetățenilor  prin  digitalizare  în  Comuna  Valea  Mărului”  și  a  cheltuielilor  pentru  realizarea 
 acestuia conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.  3.  Se  aprobă  nota  de  fundamentare  a  proiectului  ,,Îmbunătățirea  serviciilor  publice  pentru  creșterea 
 calității  vieții  cetățenilor  prin  digitalizare  în  Comuna  Valea  Mărului”  și  a  cheltuielilor  pentru  realizarea 
 acestuia  conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.  4.  Se  aprobă  devizul  general  al  proiectului  ,,Îmbunătățirea  serviciilor  publice  pentru  creșterea 
 calității  vieții  cetățenilor  prin  digitalizare  în  Comuna  Valea  Mărului”  și  a  cheltuielilor  pentru  realizarea 
 acestuia  conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.  5.  Se  aprobă  valoarea  totală  a  proiectului  ,,Îmbunătățirea  serviciilor  publice  pentru  creșterea 
 calității  vieții  cetățenilor  prin  digitalizare  în  Comuna  Valea  Mărului”  și  a  cheltuielilor  pentru  realizarea 
 acestuia  în  cuantum  de  265.000,00  Euro  (fără  TVA),  echivalentul  a  1.304.515,5  lei  (fără  TVA),  și 
 247.857,95 lei reprezentând TVA-ul. 
 Art.  6.  Consiliul  Local  al  Comunei  Valea  Mărului  se  angajează  să  finanțeze  toate  cheltuielile  neeligibile 
 sau  conexe  care  asigură  implementarea  proiectului  ,,Îmbunătățirea  serviciilor  publice  pentru  creșterea 
 calității  vieții  cetățenilor  prin  digitalizare  în  Comuna  Valea  Mărului”  și  a  cheltuielilor  pentru  realizarea 
 acestuia,  astfel  cum  acestea  vor  rezulta  din  documentațiile  tehnico-economice/contractul  de  lucrări, 
 solicitate  în  etapa  de  implementare  precum  și  cheltuielile  de  mentenanță  și  întreținere  pe  întreaga 
 perioadă de durabilitate. 

 Art.  7.  Consiliul  Local  al  Comunei  Valea  Mărului  se  angajează  să  asigure  resursele  financiare 
 necesare  implementării  proiectului  în  condițiile  rambursării/decontării  ulterioare  a  cheltuielilor  din 
 instrumente structurale. 

 Art.  8.  Reprezentantul  legal  al  comunei  este,  potrivit  legii,  primarul  acesteia,  în  dubla  sa  calitate  și 
 de  ordonator  principal  de  credite,  sau  administrator  public  al  comunei.  Se  împuternicește  primarul  comunei 
 Valea  Mărului,  Doca  Virgil  să  semneze  cererea  de  finanțare,  anexele  acesteia  precum  și  contractul  de 
 finanțare. 

 Art.  9.  Ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  Primarul  Comunei  Valea 
 Mărului, domnul Doca Virgil. 

 Art.  10.  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului  general  al  comunei  Valea 
 Mărului,  în  termenul  prevăzut  de  lege,  tuturor  persoanelor  interesate  și  se  aduce  la  cunoștință  publică 
 prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet wwwprimariavaleamarului. 

 Preşedinte de şedinţă, 
 Marin Gigel 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 



 Anexa 1 la HCL nr. 116/12.10.2022 

 Descrierea sumară a proiectului 

 ,,Îmbunătățirea  serviciilor  publice  pentru  creșterea  calității  vieții  cetățenilor  prin 
 digitalizare în Comuna Valea Mărului” 

 În cadrul prezentului proiect se propune îmbunătățirea serviciilor publice pentru cresterea calității vieții 
 cetățenilor prin digitalizare în comuna Valea Mărului, după cum urmează: 

 1.  Digitalizarea  activității  primăriei  comunei  Valea  Mărului,  prin  achiziția  unui  soft  dedicat  și 
 dotării  corespunzătoare  din  punct  de  vedere  hardware  a  tuturor  compartimentelor  din  cadrul 
 primăriei. 

 2.  Arhivarea digitală a arhivei fizice a primăriei comunei Valea Mărului. 
 3.  Digitalizarea ședințelor Consiliului Local a primăriei comunei Valea Mărului 
 1.  Digitalizarea activității primăriei comunei Valea Mărului 
 Se urmărește dezvoltarea si implementarea unui portal de servicii pentru cetațeni și actualizare, 

 dezvoltare si implementare a unui sistem de gestionare a activitatilor, prin digitalizarea fluxurilor 
 interne. De asemenea se vor achiziționa dispoitive hardware și software menite a susțină sistemul de 
 digitalizare a serviciilor publice din comuna Valea Mărului. 

 Sistemul informatic integrat va presupune:   
 a) Livrare, instalare și configurare software necesar realizării sistemului informatic integrat, inclusiv 
 punerea în funcțiune și testarea acestuia;   
 b) Servicii de realizare și implementare Portal de Servicii Online pentru cetățeni;  
 c) Servicii de actualizare, dezvoltare și implementare a unui sistem de gestionare a activităților, prin 
 digitalizarea fluxurilor interne;  
 d) Aplicație mobila pentru cetateni;  
   

 Obiective urmărite: 

    Nevoia de debirocratizare a serviciilor oferite cetăţenilor; 

    Nevoia de simplificare a procesului de soluţionare a solicitărilor venite din partea cetăţenilor;  

    Nevoia de transpunere a comunicării cu cetatenii într-o singura platforma;  
 ●  Nevoia de digitalizare a proceselor interne;  
 ●  Nevoia de crestere a gradului de satisfactie al cetatenilor;  

 Rezumat:  

 Soluţia informatică integrată pe care o propunem spre a fi implementată va asigura completa 
 funcţionalitate în ceea ce priveşte trasabilitatea activităţilor în cadrul serviciilor atât în ceea ce priveşte 
 fluxurile interne, cât şi în ceea ce priveşte serviciile publice. 

 Sistemul creat va respecta bunele practici, prevederile legale naţionale si normativele europene 
 (regulamente si directive) în materie de identitate electronică, protecţia datelor personale şi securitate 
 cibernetică. Se va asigura securitatea tuturor interfeţelor sistemului informatic. Se vor furniza 



 funcţionalităţi de administrare care să permită oferirea sau revocarea drepturilor de acces, accesul la 
 informaţii pe bază de credenţiale de acces. 

 Sistemul informatic integrat va permite extensii viitoare (ex. posibilitatea de a adăuga noi module, 
 noi funcţii, noi rapoarte, noi roluri de securitate etc.).     

 Drepturile de acces se vor acorda diferenţiat în funcţie de: modul, gradul de securizare a 
 informaţiei, nivel organizational, stabilite de comun acord intre echipa de implementare si reprezentantii 
 autoritatii contractante.  

 2.  Arhivarea digitală a arhivei fizice a primăriei comunei Valea Mărului. 

 Digitalizarea serviciilor publice a comunei Valea Mărului, nu poate fi completă fără digitalizarea 
 arhivei fizice existente în acest moment. De aceea pentru a îndeplini obiectivul prezetului proiect 
 propunem achiziționarea de servicii de digitalizare a arhivei fizice, în conformitate cu prevederile legale 
 în vigoare. 

 Arhivarea digitală presupune: 

 a)  Digitalizare documente; 
 b)  Indexare dosar în aplicație; 
 c)  Legare dosar în coperți de carton după digitalizare. 

 Obiective urmărite: 

 ●  Monitorizarea intrărilor și ieșirilor din arhivă; 
 ●  Evidența  electronică  a  înregistrărilor  preluate  în  custodie  și  posibilitatea  consultării  on-line  a 

 bazei de date prin folosirea unei parole de acces numai de către persoanele autorizate; 
 ●  Posibilitatea  creării  de  rapoarte  privind  orice  tip  de  activitate  la  nivelul 

 cutiei/departamentului/întregii  arhive,  cât  și  rapoarte  privind  tipul  de  înregistrări  păstrate  și  termenele 
 lor de păstrare; 

 ●  Aplicația  informatică  pentru  gestiunea  arhivei  care  să  permită  definirea  persoanelor  autorizate 
 care  pot  avea  acces  atât  la  baza  de  date  la  nivel  de  companie,  pe  departamente,  sau  numai  la  nivel  de 
 punct de lucru. 

 Rezumat: 

 Arhivarea digitală este un element esențial al realizării obiectivului principal, acela al digitalizării 
 serviciilor publice ale primăriei comunei Valea Mărului și de aceea considerăm că este absolut necesară 
 implementarea acestor servicii. 

 3.  Digitalizarea ședințelor Consiliului Local a primăriei comunei Valea Mărului 

 Digitalizarea ședințelor Consiliului Local a primăriei comunei Valea Mărului, atinge două 
 obiective importante: digitalizarea și transparentizarea activității administrației publice locale. 

 Acest deziderat se va realiza prin implementarea unui sistem de discutii cu fir Gonsin ce permite 
 participantilor sa isi exprime in mod democratic votul, sa vorbeasca, sa ceara permisiunea sa vorbeasca 
 sau sa asculte discursul. De asemenea, acesta poate include si functia automata de camera tracking. 



 Functii disponibile: 

 ●  Functie de inregistrarea discutiilor; 
 ●  Exprimarea votului; 
 ●  Evaluare prin vot; 
 ●  Interpretare simultana; 
 ●  Comunicare digitala si criptata; 
 ●  Colectarea informatiilor despre vot; 
 ●  Centralizarea rezultatelor; 
 ●  Exportarea rezultatelor in Excel; 
 ●  Afisarea in timp real a rezultatelor; 
 ●  Functie de inregistrare audio ce poate fi activata automat sau manual. 

 Obiective urmărite: 

 ●  Digitalizarea activității Consiliului Local a Primăriei comunei Valea Mărului; 
 ●  Transparentiazarea activității Consiliului Local a Primăriei comunei Valea Mărului. 

 Rezumat: 

 Implementarea acestui sistem face ca atât organul deliberativ cât și cel executiv al comunei Valea 
 Mărului să treacă la un nivel de digitalizarea ce va îmbunătăți atât serviciile publice oferite, cât și 
 transparența activității celor două organe de conducere a comunei Valea Mărului. 

 Primar, 
 Doca Virgil 

 Preşedinte de şedinţă, 
 Marin Gigel 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 



 Anexa 2 la HCL nr. 116/12.10.2022 

 NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 Planului  Național  de  Redresare  și 
 Reziliență,  Componenta  10  –  Fondul  Local, 
 Investiția  I.1.  –  Mobilitate  urbană  durabilă, 
 Subinvestiția  I.1.2  -  Asigurarea 
 infrastructurii  pentru  transportul  verde  – 
 ITS/alte infrastructuri TIC 

 Titlu apel proiect 
 Îmbunătățirea serviciilor publice pentru cresterea 

 calității vieții cetățenilor prin digitalizare în 
 comuna Valea Mărului 

 1.  Descrierea  pe  scurt  a  situației  actuale 
 (date statistice, elemente specifice, etc.) 

 Valea  Mărului  este  o  comună  în  județul  Galați, 
 Moldova,  România,  formată  din  satele  Mândrești  și 
 Valea  Mărului.  Conform  recensământului  din  2011, 
 comuna  Valea  Mărului  are  o  populație  de  3894  de 
 locuitori. 
 Comuna  are  în  componență  doua  sate:  Mândrești  și 
 Valea  Mărului.  O  parte  a  locuitorilor  din  comună 
 folosesc  servicii  în  domeniul  sănătății  puse  la 
 dispoziție  de  infrastructura  municipiului  Galați,  și 
 o  parte  din  copiii  din  comună  sunt  înscriși  în 
 unitățile de învățământ din municipiul Galați. 
 Majoritatea  locuitorilor  din  comuna  își  desfășoară 
 activitatea în municipiul Galați. 

 2.  Necesitatea  și  oportunitatea  investiției 
 pentru care se aplică 

 Locuitorii  comunei  care  își  desfășoară  activitatea  în 
 municipiu,  au  mari  greutăți  în  interacționarea  cu 
 serviciile  publice  oferite  de  administrația  publică 
 locală  din  cauza  faptului  că  programul  de  lucru  al 
 primăriei  se  suprapune  în  marea  parte  a  cazurilor 
 cu  programul  de  lucru  a  locuitorilor  comunei  Valea 
 Mărului. 
 Prin  prezentul  proiect  “Îmbunătățirea  serviciilor 
 publice  pentru  creșterea  calității  vieții  cetățenilor 
 prin  digitalizare  în  comuna  Valea  Mărului”,  se 
 dorește acoperirea următoarelor necesități: 

 • Debirocratizarea serviciilor oferite cetăţenilor; 
 •  Simplificarea  procesului  de  soluţionare  a 
 solicitărilor  venite  din  partea  cetăţenilor  prin 
 eficientizarea; 
 •  Transpunerea  comunicării  cu  cetățenii  într-o 
 singura platforma; 
 • Digitalizarea proceselor interne; 
 • Creșterea gradului de satisfactie al cetatenilor; 
 •  Transparentizarea  activităților  factorilor  de 
 decizie ai comunei Valea Mărului. 
 • Reducerea costurilor de colectare a deșeurilor 
 • Eficientizarea cheltuielilor 



 3.  Corelarea  cu  proiecte  deja 
 implementate la nivel local 

 Nu este cazul. 

 4.  Corelarea  cu  proiecte  în  curs  de 
 implementare de la nivel local 

 Nu este cazul. 

 5.  Corelarea  cu  celelalte  proiecte  pentru 
 care se aplică la finanțare 

 Prezentul proiect este corelat cu: 
 - “Dotarea și funcționarea centrului de 
 monitorizare în comuna Valea Mărului, județul 
 Galați”. 

 6.  Efectul  pozitiv  previzionat  prin 
 realizarea obiectivului de investiții 

 Flexibilizarea  serviciilor  primăriei  comunei  și 
 posibilitatea  cetățenilor  de  a  interacționa  cu  acestea 
 mult mai facil. 
 Funcționalitate 24/7. 
 Interacțiunea  cetățeanului  se  poate  face  la  orice 
 ora,  fără  a  depinde  de  orarul  de  funcționare  a 
 Instituției. 
 Se  reduc  timpii  de  așteptare  pentru  ridicarea 
 documentelor la doar 2-3 minute. 
 Se  reduc  cozile  de  așteptare  de  la  ghișeele  din 
 cadrul instituțiilor. 
 Raport in timp real al statusului documentelor. 
 Se  pot  plăti  non-stop,  impozite,  taxe  și  amenzi,  atât 
 cu ajutorul cardurilor bancare cât și cash. 
 Digitalizarea  activității  Consiliului  Local  a 
 Primăriei comunei Valea Mărului. 
 Transparentizarea  activității  Consiliului  Local  a 
 Primăriei comunei Valea Mărului. 

 7.  Modul  de  îndeplinire  a  condițiilor 
 aferente investițiilor 

 Încurajarea populației pentru utilizarea 
 platformelor digitale. 

 8.  Descrierea procesului de implementare  Prospectarea pieței. 
 Achiziția  componentelor  platforme  serviciilor 
 digitale. 
 Instruirea  angajaților  primăriei  comunei  Valea 
 Mărului. 
 Punere în funcțiune. 
 Realizarea  raportărilor  în  conformitate  cu  cerințele 
 ghidului solicitantului. 

 9.  Alte informații  Proiectul face parte din strategia de digitalizare a 
 comunei Valea Mărului. 

 Primar, 
 Doca Virgil 

 Preşedinte de şedinţă, 
 Marin Gigel 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 


