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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării Comunei Ciugud in cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Apelul Proiect: I.1.2 - Asigurarea infrastructurii 

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

urban/local): „Achiziționare si montare ansamblu de mobilier inteligent in comuna Ciugud” 

 

 Consiliul Local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa extraordinară cu 

convocare de îndată în data de 13.05.2022; 

     Luând în dezbatare: 

- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei 

Ciugud in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, 

Apelul Proiect: I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri 

TIC (sisteme inteligente de management urban/local): „Achiziționare si montare ansamblu de 

mobilier inteligent in comuna Ciugud”, inițiator viceprimarul comunei Ciugud ; 

 - Raportul de specialitate elaborat de consilierul primarului, înregistrat sub nr. 3419/2022; 

- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, 

amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului 

înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;  

 Având în vedere prevederile: 

- Ordinul pentru aprobarea „Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene 

aferente Planului National de Redresare si reziliență in cadrul apelurilor de proiecte 

PNRR/2022/C10 – Fondul local” nr.999/2022;  

 - art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (14) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă participarea Comunei Ciugud în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Apelul Proiect: I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) în 

vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție: „Achiziționare si 

montare ansamblu de mobilier inteligent in comuna Ciugud”. 

 Art.2. Se aprobă nota de fundamentare a investiției „Achiziționare si montare ansamblu de 

mobilier inteligent in comuna Ciugud”, conform  anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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Art.3 Se  aprobă descrierea sumară a investiției „Achiziționare si montare ansamblu de 

mobilier inteligent in comuna Ciugud”, conform  anexei nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4  Se aprobă valoarea eligibilă totală a investiției în cuantum de respectiv 247.168,77 lei 

la care se adaugă TVA în valoare de 46 962,06 lei.  

Art.5  Comuna Ciugud se obligă să asigure spații adecvate pentru amplasarea unui număr de 

2 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, precum și costurile necesare pentru punerea în 

funcțiune a acestora. Contravaloarea celor 2 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, în 

cuantum de 246.135 lei va fi suportată din alocarea suplimentară asigurată în cadrul apelului de 

proiecte, stațiile urmând a fi achiziționate centralizat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației. 

 Art.6  Se aprobă suportarea din bugetul local al comunei Ciugud a eventualelor cheltuieli 

neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Achiziționare si 

montare ansamblu de mobilier inteligent in comuna Ciugud”. 

 Art.7 Se mandatează Primarul comunei Ciugud să reprezinte solicitantul Comuna Ciugud în 

relaţia cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pe durata de pregătire a 

proiectului și a contractării, respectiv implementării proiectului. 

Art.8 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Art.9 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Ciugud, prin 

intermediul compartimentelor de specialitate. 

 Art.10 Hotărârea  se comunică către: 

- Instituţia Prefectului-judeţul Alba; 

- Primarului comunei Ciugud; 

- Compartimentului Juridic; 

- Compartimentului Achiziții publice și Investiții; 

- 1 (un) exemplar la dosar. 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 

 

Ciugud, 13.05.2022 

Nr.60 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care  reprezintă 100 

% din numărul consilierilor în funcţie 

 



 

 
 

 

ANEXA nr. 2 la Hotarârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.60/2022 

 

 

 

Descrierea sumară a investiției 

„Achiziționare si montare ansamblu de mobilier inteligent în comuna Ciugud” 
 

 

 

1. Descrierea investiției 
 

 Comuna Ciugud este situată, din punct de vedere geografic, pe latura vestică a 

Podişului Secaşelor, care coboară prin culmi mici către valea Mureşului. Aici se integrează 

în culoarul depresionar Turda-Alba Iulia, cu altitudini minime de 216 în luncă şi un maxim 

de 463 în Gorganu Şeuşei. Zona este strategică din perspectiva poziţiei sale, controlând 

valea Mureşului pe partea sa stângă, dar şi accesul dinspre Podişul Secaşelor spre culoarul 

Mureşului. 

 Digitalizarea administrației publice este o etapă firească dacă observăm 

implementarea și utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a serviciilor de e-guvernare 

destinate cetățenilor și mediului de afaceri, la care se adaugă mobilitatea și accesibilitatea 

foarte ridicată oferită de echipamentele moderne de comunicații electronice. Atât la nivel 

regional cât și național este nevoie de recuperarea întârzierilor în procesul de digitalizare. 

 Ciugudul este comuna din România care a reușit să atragă cele mai multe fonduri 

europene în exercițiul financiar 2007 - 2013 fiind un exemplu de bune practici la nivel 

național. Suma totală a finanțărilor accesate depășește 30 de milioane de euro, bani care au 

ajuns în infrastructură, modernizarea și extinderea rețelelor de canalizare și alimentare cu 

apă, crearea unor condiții mai bune pentru educație, modernizarea unor edificii de cultură. 

 

 Comuna Ciugud are, potrivit Recensământului Populației din anul 2011, 3048 de 

locuitori, fiind una dintre puținele localități rurale din județul Alba cu o creștere accentuată 

a numărului de locuitori. Estimările actuale, care ar urma să fie certificate de 

Recensământul Populației și al Locuințelor din acest an, arată că Ciugudul a ajuns la 

aproximativ 3400 - 3500 de locuitori. Comuna Ciugud este partener în cadrul Asociației 

AIDA Transport Local, reprezentând o asociație intercomunitară pentru dezvoltarea 

transportului, constituită la nivelul Municipiului Alba Iulia și al comunelor care compun 

zona urbană funcțională/ zona metropolitană. Principalul avantaj al AIDA TL este că 

asociația e delegată să ofere servicii de transport public integrat într-o zonă bine definită, 

având un singur furnizor de servicii de informare, un sistem unic de taxare și un orar de 

transport unic, conform regulamentului CE, nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al 

Consiliului din data de 23 octombrie 2007 privind serviciile de transport public rutier și 

feroviar. 

 Existența unui transport public integrat la nivelul întregii zone metropolitane, care 

include municipiul Alba Iulia și comuna Ciugud, stimulează mobilitatea forței de muncă și 

a dus în timp la dezvoltarea unor zone industriale la limita dintre cele două unități 

administrativ teritoriale.  Menționăm astfel că Ciugudul are o zonă de dezvoltare 

economică de tip „greenfield”, în care funcționează în prezent 40 de companii, care asigură 

aproximativ 1000 de locuri de muncă. Zona s-a dezvoltat pe traseul Drumului Județean 107 

(Calea Alba Iulia, pe raza Comunei Ciugud și Calea Ciugudului, pe raza municipiului Alba 

Iulia) și este apropiată de zona de dezvoltare economică conturată de Municipiul Alba 

Iulia. În cadrul acestei zone, aproximativ 60 – 70 % din numărul mediu de angajați sunt 

persoane care fac naveta din municipiul Alba Iulia. În timp, potrivit estimărilor realizate de 

Primăria Ciugud, numărul angajaților din zona industrială a comunei se va dubla într-un 

termen de până la maxim 5 ani, iar peste 60% din angajați vor continua să fie din 

municipiul Alba Iulia. 
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În acest context, potrivit planurilor de mobilitate ale celor două localități (planul de 

mobilitate al Comunei Ciugud fiind în elaborare de către echipa administrației locale, fără 

a fi contractate aceste servicii), mobilitatea forței de muncă între Alba Iulia și Ciugud va 

continua să aibă o dinamică puternică, ceea ce impune stimularea folosirii transportului în 

comun de către navetiști.  

 În planurile strategice amintite, Comuna Ciugud și-a stabilit, alături de Municipiul 

Alba Iulia, să dezvolte o rețea de transport ecologic între cele două localități prin folosirea 

unor autobuze ecologice.  

  Chiar dacă are un transport integrat cu municipiul Alba Iulia, Comuna Ciugud nu 

dispune de gară sau autogară, dar are stații pentru autobuzele care deservesc transportul în 

comun. 

Acestea sunt prevăzute cu indicator de informare stație autobuz. Stațiile de autobuz sunt 

fără refugiu (alveole) dar nu este posibilă nici amenajarea lor deoarece frontul stradal nu 

permite acest lucru. 

 Transportul public local de persoane este asigurat prin curse regulate desfășurate pe 

raza unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociația Intercomunitară de 

Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local AIDA-TL. Asociația a fost creată prin adeziunea 

Consiliilor locale din municipiul Alba Iulia și comunele Ciugud, Sântimbru, Galda de Jos, 

Întregalde, Cricău şi Ighiu.  

 Un alt punct de conflict în lungul drumurilor județene este amplasarea stațiilor de 

transport în comun pe carosabil sau adiacent lui, nefiind amenajate alveole de retragere a 

autobuzelor în momentul staționării. Amenajarea acestora în zonele de intravilan nu este 

posibilă deoarece frontal construit este destul de îngust dar în zonele de extindere de 

intravilan în lungul drumurilor județene, este obligatorie amenajarea stațiilor cu refugii 

(alveole) pentru a permite retragerea autobuzelor de pe carosabil. 

 Aceste realități, care conturează situația actuală sunt precizate în Memoriul General 

al Planului Urbanistic General (PUG) al Comunei Ciugud, în secțiunea care privește 

mobilitatea și transportul local. Concluziile privind problemele de mobilitatea impun 

amplasarea unei infrastructuri formată din obiecte de mobilier urban inteligent, care să 

faciliteze transportul local și să stimuleze creșterea folosirii acestuia de către cetățenii 

comunei.  

 Având în vedere situația de fapt expusă, Comuna Ciugud a făcut demersurile pentru 

montarea de mobilier urban inteligent, care să se adapteze cerințelor moderne privind 

transportul local. Astfel, identificând oportunitatea de finanțare prin PNRR, cât și 

necesitatea acestor mobiliere inteligente care oferă protecție calatorilor care circula cu 

mijloacele de transport în comun, se dorește la nivel de comuna, în satele aparținătoare, să 

fie montate mobilier urban inteligent, cu rol de stație/ refugiu pentru călători care să 

permită totodată transmiterea către aceștia prin soluții tehnologice inteligente a 

informațiilor utile de călătorie.    

 Proiectul depus spre finanțare contribuie la atingerea obiectivului specific al 

apelului contribuind la dezvoltarea serviciilor locale de transport public. De asemenea, în 

timp ca impact proiectul va atinge și celelalte obiective specifice propuse, respectiv 

accesibilitate și conectare, protejarea mediului și dezvoltare durabilă, siguranță și 

securitate, eficiență economică și, implicit, la creșterea calității vieții cetățenilor. Proiectul 

propus spre finanțare asigura priotizarea si promovarii transportului public prin siguranța 

călătorilor folosind transportul public în comun.  

Rezultate estimate:  

1. Proiectul va stimula folosirea transportului în comun de către cetățenii Comunei 

Ciugud; 

2. Comuna Ciugud își va dezvolta prin intermediul acestei finanțări sisteme 

inteligente de management local.   
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3. Proiectul va duce la creșterea siguranței cetățenilor care folosesc transportul în 

comun. 

 

Obiectivul de investiții care îndeplinesc următoarele condiții: 

 Mobilierul urban inteligent cu funcțiune de stație de autobuz va fi prezentata in 

doua tipodimensiuni, cu structura modulata astfel : 

 Varianta maximală (dimensiuni gabarit 455x100 / 490x215 cm), adaptabilă în 

funcție de reglementările urbanistice ale zonei în care va fi amplasată.   

 Mobilierul urban inteligent prezintă  un spațiu aferent stației de transport in comun 

varianta semideschisa (închisă pe trei laturi), fiind realizate din elemente de metal și lemn, 

rezistente în timp la intemperii. Mobilierul va permite protecția călătorilor împotriva ploii, 

fiind dotat în zona interioară și cu o băncuță.  

 Mobilierul urban inteligent va fi dotat cu soluții tehnologice care permit informarea 

călătorilor precum tabelă de afișaj electronic și ecran destinate informării, supraveghere 

video, iluminat cu spoturi tip led. De asemenea, în interiorul stației va exista și un modul 

destinat încărcării telefoanelor mobile, un automat electronic de bilete. Energia electrică va 

fi produsă parțial sau total cu ajutorul unor panouri fotovoltaice cu acumulare, montate pe 

acoperișul mobilierului urban inteligent.  

 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 

 



Planul Național de Redresare și Reziliență 
Componenta C10 – Fondul Local 
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ANEXA nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.60/2022 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
Planului Național de 

Redresare și Reziliență, 

Componenta 10 – 

Fondul Local 

Investiția Achiziționare 

si montare ansamblu de 

mobilier inteligent in 

comuna Ciugud 

Titlu apel proiect 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente 

de management urban/local) 

1. 

Descrierea pe scurt 

a situației actuale 

(date statistice, 

elemente specifice, 

etc.) 

Comuna Ciugud are, potrivit Recensământului Populației din anul 2011, 3048 de locuitori, fiind una dintre 

puținele localități rurale din județul Alba cu o creștere accentuată a numărului de locuitori. Estimările 

actuale, care ar urma să fie certificate de Recensământul Populației și al Locuințelor din acest an, arată că 

Ciugudul a ajuns la aproximativ 3400 - 3500 de locuitori. Comuna Ciugud este partener în cadrul 

Asociației AIDA Transport Local, reprezentând o asociație intercomunitară pentru dezvoltarea 

transportului, constituită la nivelul Municipiului Alba Iulia și al comunelor care compun zona urbană 

funcțională/ zona metropolitană. Principalul avantaj al AIDA TL este că asociația e delegată să ofere 

servicii de transport public integrat într-o zonă bine definită, având un singur furnizor de servicii de 

informare, un sistem unic de taxare și un orar de transport unic, conform regulamentului CE, nr. 1370/2007 

al Parlamentului European și al Consiliului din data de 23 octombrie 2007 privind serviciile de transport 

public rutier și feroviar. 

Existența unui transport public integrat la nivelul întregii zone metropolitane, care include municipiul Alba 

Iulia și comuna Ciugud, stimulează mobilitatea forței de muncă și a dus în timp la dezvoltarea unor zone 

industriale la limita dintre cele două unități administrativ teritoriale.  Menționăm astfel că Ciugudul are o 

zonă de dezvoltare economică de tip „greenfield”, în care funcționează în prezent 40 de companii, care 

asigură aproximativ 1000 de locuri de muncă. Zona s-a dezvoltat pe traseul Drumului Județean 107 (Calea 

Alba Iulia, pe raza Comunei Ciugud și Calea Ciugudului, pe raza municipiului Alba Iulia) și este apropiată 

de zona de dezvoltare economică conturată de Municipiul Alba Iulia. În cadrul acestei zone, aproximativ 

60 – 70 % din numărul mediu de angajați sunt persoane care fac naveta din municipiul Alba Iulia. În timp, 

potrivit estimărilor realizate de Primăria Ciugud, numărul angajaților din zona industrială a comunei se va 

dubla într-un termen de până la maxim 5 ani, iar peste 60% din angajați vor continua să fie din municipiul 

Alba Iulia. 

În acest context, potrivit planurilor de mobilitate ale celor două localități (planul de mobilitate al Comunei 

Ciugud fiind în elaborare de către echipa administrației locale, fără a fi contractate aceste servicii), 

mobilitatea forței de muncă între Alba Iulia și Ciugud va continua să aibă o dinamică puternică, ceea ce 

impune stimularea folosirii transportului în comun de către navetiști.  

În planurile strategice amintite, Comuna Ciugud și-a stabilit, alături de Municipiul Alba Iulia, să dezvolte o 

rețea de transport ecologic între cele două localități prin folosirea unor autobuze ecologice. Proiectul este 

prioritizat în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Alba Iulia 2021-2030 (Figura 

1, punctul 30).  

 

Figura 1. Extras din Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Alba Iulia 2021-2030 
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Chiar dacă are un transport integrat cu municipiul Alba Iulia, Comuna Ciugud nu dispune de gară sau 

autogară, dar are stații pentru autobuzele care deservesc transportul în comun. 

Acestea sunt prevăzute cu indicator de informare stație autobuz. Stațiile de autobuz sunt fără refugiu 

(alveole) dar nu este posibilă nici amenajarea lor deoarece frontul stradal nu permite acest lucru. 

Transportul public local de persoane este asigurat prin curse regulate desfășurate pe raza unităților 

administrativ-teritoriale membre ale Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local 

AIDA-TL. Asociația a fost creată prin adeziunea Consiliilor locale din municipiul Alba Iulia și comunele 

Ciugud, Sântimbru, Galda de Jos, Întregalde, Cricău şi Ighiu.  

Un alt punct de conflict în lungul drumurilor județene este amplasarea stațiilor de transport în comun pe 

carosabil sau adiacent lui, nefiind amenajate alveole de retragere a autobuzelor în momentul staționării. 

Amenajarea acestora în zonele de intravilan nu este posibilă deoarece frontal construit este destul de îngust 

dar în zonele de extindere de intravilan în lungul drumurilor județene, este obligatorie amenajarea stațiilor 

cu refugii (alveole) pentru a permite retragerea autobuzelor de pe carosabil. 

Aceste realități, care conturează situația actuală sunt precizate în Memoriul General al Planului Urbanistic 
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General (PUG) al Comunei Ciugud, în secțiunea care privește mobilitatea și transportul local. Concluziile 

privind problemele de mobilitatea impun amplasarea unei infrastructuri formată din obiecte de mobilier 

urban inteligent, care să faciliteze transportul local și să stimuleze creșterea folosirii acestuia de către 

cetățenii comunei.  

 

2. Necesitatea și 

oportunitatea 

investiției pentru 

care se aplică 

Având în vedere situația de fapt expusă, Comuna Ciugud a făcut demersurile pentru montarea de mobilier 

urban inteligent, care să se adapteze cerințelor moderne privind transportul local. Astfel, identificând 

oportunitatea de finanțare prin PNRR, cât și necesitatea acestor mobiliere inteligente care oferă protecție 

calatorilor care circula cu mijloacele de transport în comun, se dorește la nivel de comuna, în satele 

aparținătoare, să fie montate mobilier urban inteligent, cu rol de stație/ refugiu pentru călători care să 

permită totodată transmiterea către aceștia prin soluții tehnologice inteligente a informațiilor utile de 

călătorie.    

3. Corelarea cu 

proiecte deja 

implementate la 

nivel local 

 

Mobilierul urban se dorește a fi montat in zonele aglomerata si in satele aparținătoare comunei, iar 

proiectul va fi corelat cu alte proiecte deja implementate la nivel local. Astfel, prin Programul Național de 

Dezvoltare Locala, Comuna Ciugud a beneficiat de finanțarea unor proiecte de maximă importanță pentru 

locuitorii acestei comune: „Construire pod și drum de acces în comuna Ciugud”, investiție care este în 

implementare având un procent mare de realizare (95%), urmând etapa de finalizare și recepție. Prin 

proiectul amintit obiectivele principale sunt realizarea unui pod peste Râul Mureș, modernizarea drumurilor 

de acces și realizarea unui sens giratoriu în satul Șeușa. Astfel, prin proiectul amintit în satul Șeușa s-a 

prevăzut un loc de retragere pentru amplasarea unui mobilier urban inteligent/ stație de autobuz inteligentă. 

Aceasta este o zona aglomerata la orele de vârf ale unei zile de vârf, iar investiția ar urma să faciliteze și 

protejarea călătorilor. Stația respectivă, inclusă în rutele de transport local, deservește atât persoane adulte 

care călătoresc cu mijloacele de transport în comun cât și elevi din satul Șeușa, care învață la Școala 

Gimnazială Ciugud. Elevii sunt preluați de cursa specială din această stație pentru a fi transportați zilnic la 

școala aflată în centrul comunei Ciugud, la aproximativ 5 kilometri distanță.   

Un alt proiect corelat cu investiția propusă în prezent este implementat în zona industriala a Comunei 

Ciugud, satul Drâmbar, și care a avut un impact major: „Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul 

comunei Ciugud prin construirea unei grădinițe cu program prelungit” finanțat prin Programul Național de 

Dezvoltare Rurala 2014-2021. Și în această zonă, care va fi frecventată de părinți și copii, se impun măsuri 

de siguranță și informare a călătorilor prin amplasarea unui mobilier urban inteligent.  

Nu în ultimul rând, Comuna Ciugud este beneficiara a proiectului, finanțat prin Programul Național de 

Dezvoltare Rurală, cu titlu ”Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Ciugud” . Prin proiectul amintit 

s-au modernizat rețeaua de infrastructura rutiera din Comuna Ciugud: drum comunal DC 40 si străzi din 

satele: Hăpria, Ciugud, Șeușa, Limba Teleac Drâmbar. Prin acest proiect se prevede amenajarea unor spatii 

dedicate pentru amplasarea de mobilier urban inteligent care să funcționeze ca puncte de refugiu și de 

informare/ stații de autobuz inteligente. 

4. Corelarea cu 

proiecte în curs de 

implementare de la 

nivel local 

De asemenea, putem enumera în satul Drambar, zona de dezvoltare economica, se implementează o alta 

investiție finanțată prin fonduri europene, pe o suprafață de 85.724 mp „Amenajare zona de agrement pe 

malul râului Mureș, în comuna Ciugud”. Aceasta investiție conține mai multe obiective:  

1. „Construire debarcader pe malul râului Mureș, localitatea Drâmbar, Comuna Ciugud”;  

2. „Amenajare parc de rulote pe malul râului Mureș, localitatea Drâmbar” 

3. Obiectul 3  - zona sportiva 

4. Zona pentru campare 

5. Amenajare zona pentru picnic 

În comuna Ciugud, satul Ciugud este elaborat Plan Urbanistic Zonal  - Parc central cu dotări de educație, 

cultură, sport agrement, servicii, comerț si zona rezidențială”. Acest obiectiv se desfășoară pe o suprafață 

de 253.164 mp , situat in intravilanul Comunei Ciugud. Având in vedere investițiile aflate in implementare, 

amintite mai sus, respectiv investițiile implementate la nivel de comuna impun finanțarea acestei propuneri 

de investiție, fiind complementare acestor investiții  implementate sau in curs de implementare la nivel de 

comună.   

5. Corelarea cu 

celelalte proiecte 

pentru care se 

aplică la finanțare 

Proiectul este, de asemenea complementar cu proiectele de investiții public propuse spre finanțare de 

autoritatea publica pentru exercițiul financiar 2021-2027 prin fonduri publice, guvernamentale sau fonduri 

europene.  

Unul dintre obiectivele principale ale Comunei Ciugud este elaborarea unui alt proiect „Furnizare si 

montare stații de autobuz inteligente in comuna Ciugud” pentru obținerea de finanțare nerambursabilă 

pentru alte mobiliere urbane cu funcțiune de stație de autobuz inteligenta in celelalte sate componente ale 

comunei.  

6. Efectul pozitiv 

previzionat prin 

realizarea 

obiectivului de 

investiții 

Proiectul depus spre finanțare contribuie la atingerea obiectivului specific al apelului contribuind la 

dezvoltarea serviciilor locale de transport public. De asemenea, în timp ca impact proiectul va atinge și 

celelalte obiective specifice propuse, respectiv accesibilitate și conectare, protejarea mediului și dezvoltare 

durabilă, siguranță și securitate, eficiență economică și, implicit, la creșterea calității vieții cetățenilor. 

Proiectul propus spre finanțare asigura priotizarea si promovarii transportului public prin siguranța 
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călătorilor folosind transportul public în comun.  

Rezultate estimate:  

1. Proiectul va stimula folosirea transportului în comun de către cetățenii Comunei Ciugud; 

2. Comuna Ciugud își va dezvolta prin intermediul acestei finanțări sisteme inteligente de 

management local.   

3. Proiectul va duce la creșterea siguranței cetățenilor care folosesc transportul în comun.  

7. Modul de 

îndeplinire a 

condițiilor aferente 

investițiilor 

Obiectivul de investiții care îndeplinesc următoarele condiții: 

Mobilierul urban inteligent cu funcțiune de stație de autobuz va fi prezentata in doua tipodimensiuni, cu 

structura modulata astfel : 

 

Varianta maximală (dimensiuni gabarit 455x100 / 490x215 cm), adaptabilă în funcție de reglementările 

urbanistice ale zonei în care va fi amplasată.   

Mobilierul urban inteligent prezintă  un spațiu aferent stației de transport in comun varianta semideschisa 

(închisă pe trei laturi), fiind realizate din elemente de metal și lemn, rezistente în timp la intemperii. 

Mobilierul va permite protecția călătorilor împotriva ploii, fiind dotat în zona interioară și cu o băncuță.  

Mobilierul urban inteligent va fi dotat cu soluții tehnologice care permit informarea călătorilor precum 

tabelă de afișaj electronic și ecran destinate informării, supraveghere video, iluminat cu spoturi tip led. De 

asemenea, în interiorul stației va exista și un modul destinat încărcării telefoanelor mobile, un automat 

electronic de bilete. Energia electrică va fi produsă parțial sau total cu ajutorul unor panouri fotovoltaice cu 

acumulare, montate pe acoperișul mobilierului urban inteligent.  

 

8. Descrierea 

procesului de 

implementare 

Procesul de implementare a investiției se bazează pe întocmirea unui calendar in care sunt descrise 

activitățile necesare pentru realizarea investiției respectiv termenele  de îndeplinire:  

1. Depunerea cererii de finanțare; 

2. Evaluarea cererii de finanțare; 

3. Semnarea contractului de finanțare; 

4. Implementarea proiectului:  

4.1. Desfășurarea procedurilor de achiziție publica pentru furnizare mobilier urban inteligent; 

4.2. Furnizare si montare mobilier urban inteligent (6 luni); 

Termen estimativ de realizarea activităților in implementarea proiectului este de 12 luni. 

Pentru implementarea proiectului vor fi folosite resursele de care dispune UAT Comuna Ciugud:  

1. Manager de proiect: coordonează activitățile proiectului, monitorizează planificarea acțiunilor 

proiectului, urmărește respectarea cerințelor de implementare, coordonează realizarea evaluării 

interne a proiectului, supervizează raportările solicitate de finanțator, certifica necesitatea si 

oportunitatea plaților in proiect; verifica documentația transmisa la MDLPA; asigura întocmirea 

documentației in formatele interne/cele impuse de finanțator; verifica rapoartele/ cererile de 

rambursare / cererile de plata; 

2. Responsabil achiziții publice: verifica documentația de atribuire pentru achizițiile realizate in 

cadrul proiectului; organizează, lansează si realizează procedurile de atribuire; 

3. Responsabil cu managementul financiar: monitorizează efectuarea cheltuielilor conform bugetului 

si le înregistrează in evidentele financiar contabil, corelând toate informațiile financiar contabile 

ale proiectului; asigura respectarea regulilor financiare; furnizează datele relevante pentru 

realizarea rapoartelor financiare periodice; 

4. Responsabil juridic: semnează documentația eferenta proiectului pentru conformitate juridica; 

acorda asistenta juridica si sprijin de specialitate; verifica sub aspectul legalității contractele de 

achiziție de lucrări/servicii prevăzute in proiect, prin aplicarea vizei juridice.  

5. Responsabil cu comunicarea : menține relația cu finanțatorul, participa la întrunirile echipei de 

implementare/ proiect; asigura interfața cu Consiliu Local al comunei pentru proiectele de 

Hotărâre; verifica elaborarea rapoartelor;  

Persoanele din cadrul echipei de implementare dețin o vasta experiența in ceea ce privește gestionarea 

proiectelor finanțate din fonduri publice si implicit fonduri europene.  

Echipa de proiect va asigura activitățile de comunicare, management financiar, monitorizarea rezultatelor si 

evaluarea proiectului pentru realizarea obiectivelor cu respectarea calendarului si bugetului. 

 

9. Alte informații Nu este cazul 

 

Preşedinte de şedinţă                          Contrasemnează secretar general 

 


