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Nr. 32 din 23.05.2021 

 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea unor sisteme de management 

al documentelor si fluxurilor de lucru la nivelul Comunei Tiream,   

ghișeu unic virtual pentru cetățeni” 

 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

32/23.05.2022, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

32/23.05.2022 și de avizul de aprobare al comisiei de specialitate  nr. 1 din cardrul 

Consiliului local al comunei Tiream; 

Având în vedere prevederile Ghidului specific - Condiții de accesare a 

fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta C10 - Fondul Local, Axa de 

investiție I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – ITS/ alte 

infrastructuri TIC (sisteme inteligente de managemnt urban/local) și proiectul 

„Dezvoltarea unor sisteme de management al documentelor si fluxurilor de lucru la 

nivelul Comunei Tiream, ghișeu unic virtual pentru cetățeni”, 

 În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu prevederile alin. (4) 

lit. a) şi lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, precum şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

  Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Ȋn temeiul prevederilor art. 139 alin (3), lit. d) şi art. 196 alin. (1), lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
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Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului „Dezvoltarea unor sisteme de 

management al documentelor si fluxurilor de lucru la nivelul Comunei Tiream, 

ghișeu unic virtual pentru cetățeni”, în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta C10 -Fondul Local, precum şi descrierea sumară a 

investiției conform Anexei nr. 1, care este parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției – Model F, Anexa 2, care 

este parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 3. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului de 131.000,00 lei 

fără TVA. 

Art. 4. Se aprobă finanţarea tuturor cheltuielilor neeligibile necesare 

implementării proiectului.    

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei Tiream și Compartimentul Contabilitate, Impozite și taxe locale, Achiziții 

publice. 

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general 

al comunei Tiream, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 

Mare, şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul www.tiream.ro  şi 

prin afişare la avizierul  Primăriei. 

  

                                                        Tiream, la 23.05.2022 

 

I N I Ţ I A T O R      Avizat pentru legalitate: 

    PRIMAR,         Secretar generaL UAT Tiream 

dl. Tar Nicolae                                                             cj. Candid Humă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      
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Nr. 32  din 23.05.2022 

REFERAT  DE APROBARE 

privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea unor sisteme de management 

al documentelor si fluxurilor de lucru la nivelul Comunei Tiream,   

ghișeu unic virtual pentru cetățeni” 

 

U.A.T. Tiream intenţionează să depună spre finanţare un proiect privind 

dezvoltarea unui ghișeu unic virtual, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi 

Rezilienţă (PNRR), Componenta C10 Fondul Local, Axa de investiție I.1.2 – 

Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – ITS/ alte infrastructuri TIC.  

Proiectul cu titlul „Dezvoltarea unor sisteme de management al documentelor 

si fluxurilor de lucru la nivelul Comunei Tiream, ghișeu unic virtual pentru cetățeni” 

a fost elaborat ca urmare a necesităţii Comunei Tiream de a deține o astfel de 

platformă de servicii publice digitale, un ghișeu unic virtual pentru cetățeni. 

Prin intermediul Componentei C10 – Fondul Local al Planului Național de 

Redresare și Reziliență, se abordează provocările legate de disparitățile teritoriale 

și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitate urbană. 

 Unul din obiectivele componentei este dezvoltarea de servicii și structuri de 

sprijin specializate pentru administrațiile publice și întreprinderi, respectiv sisteme 

inteligente de management urban și local, astfel încât proiectele care vor fi finanțate 

prin intermediul Componentei C10 – Fondul Local trebuie să contribuie la 

dezvoltarea infrastructurii TIC. 

În cadrul Componentei C10 – Fondul Local din cadrul PNRR, sumele 

disponibile sunt alocate după criteriul „primul venit, primul servit”, astfel este 

necesară înregistrarea pe platforma PNRR a cererilor de finanţare în cel mai scurt 

timp cu putinţă, împreună cu toate documentele suport solicitate. 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 131.000,00 lei fără TVA. 

Comuna Tiream, se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile necesare 

implementării proiectului.   

În vederea aprobării depunerii proiectului în valoare totală de 131.000,00 lei 

fără TVA, precum și asigurării tuturor fondurilor necesare implementării proiectului 

anterior menţionat, propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Comunei 

Tiream prezentul proiect de hotărâre.  

Tiream, la 23.05.2022 

PRIMAR - TAR NICOLAE 
Red.T.N./Tehn.C.H. 
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Nr. 32 din 23.05.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea unor sisteme de management 

al documentelor si fluxurilor de lucru la nivelul Comunei Tiream,   

ghișeu unic virtual pentru cetățeni” 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin cj. Candid Humă – Secretar general U.A.T, în conformitate cu 

prevederilor art.136 alin. (10) din Ordonanţa de  urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, completată prin O.U.G. nr. 63/ 2019, formulez prezentul raport cu 

privire la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 32/23.05.2022 cu privire aprobarea 

depunerii proiectului „Dezvoltarea unor sisteme de management al documentelor si 

fluxurilor de lucru la nivelul Comunei Tiream, ghișeu unic virtual pentru cetățeni”, 

iniţiat de dl. primar Tar Nicolae. 

U.A.T. Tiream intenţionează să depună spre finanţare un proiect privind 

implementarea unor sisteme inteligente de management urban, în cadrul Planului 

Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta C10 - Fondul Local, Axa 

de investiție I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – ITS/ alte 

infrastructuri TIC. 

Proiectul cu titlul „Dezvoltarea unor sisteme de management al documentelor 

si fluxurilor de lucru la nivelul Comunei Tiream, ghișeu unic virtual pentru cetățeni” 

a fost elaborat ca urmare a necesităţii Comunei Tiream de a deține o astfel de 

platformă de servicii publice digitale, un ghișeu unic virtual pentru cetățeni. 

Prin intermediul Componentei C10 – Fondul Local al Planului Național de 

Redresare și Reziliență, se abordează provocările legate de disparitățile teritoriale 

și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitate urbană. 

Unul din obiectivele componentei este dezvoltarea de servicii și structuri de 

sprijin specializate pentru administrațiile publice și întreprinderi, respectiv sisteme 

inteligente de management urban și local, astfel încât proiectele care vor fi finanțate 

prin intermediul Componentei C10 – Fondul Local trebuie să contribuie la 

dezvoltarea infrastructurii TIC. 

Necesitatea dezvoltării unor sisteme inteligente de management urban la 

nivelul Comunei Tiream, ghișeu unic virtual pentru cetățeni, este dată de progresul 

tehnic înregistrat în ultimii ani, care facilitează accesul cetăţenilor la reţele mobile 

şi de internet, respectiv creşte eficienţa modului în care funcţionarii publici pot 

gestiona procesul de comunicare și soluționare a serviciilor oferite către cetățeni.  
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Oportunitatea acestor servicii este dată de accesarea de către cetăţeni a 

serviciilor specializate printr-o interfață unică ce grupează toate serviciile oferite de 

Primăria Comunei Tiream. 

În elaborarea serviciilor integrate pentru Comuna Tiream se va ține cont de 

reglementările specifice în vigoare la nivel național și european: OUG nr. 38/2020 

privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi 

instituţiilor publice, Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, 

Regulamentul UE eIDAS nr. 910/2014, Regulamentul Uniunii Europene nr. 

679/2016, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European. 

În cadrul Componentei C10 – Fondul Local din cadrul PNRR, sumele 

disponibile sunt alocate după criteriul „primul venit, primul servit”, astfel este 

necesară înregistrarea pe platforma PNRR a cererilor de finanţare în cel mai scurt 

timp cu putinţă, împreună cu toate documentele suport solicitate. 

Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 131.000,00 lei fără TVA. 

Comuna Tiream se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile necesare 

implementării proiectului.   

Sumele vor fi asigurate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local, urmând 

a fi recuperate în baza cererilor de rambursare/plată întocmite de către Primăria 

Comunei Tiream 

Ținând cont de cele prezentate mai sus, proiectul de hotărâre se înaintează 

Consiliului Local al Comunei Tiream cu propunere de aprobare. 

     

  Tiream, la 23.05.2022 

 

Secretar general U.A.T. Tiream 

cj. Candid Humă 

 

 

 

 
 

 
Red./The. C.H. 
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