ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind implementarea proiectului de investiţii ,, Sistem de supraveghere în comuna Balaciu,,
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi

Având în vedere :

- referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.5012 din 13.03.2020, prin
care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului;

În conformitate cu:

- prevederile 120 si 121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României, republicată;.
- prevederile art.8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985, ratificată prin
Legea nr.199/1997 ;
- prevederile art.7 alin.(2) şi art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile
ulterioare si de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art.43 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Examinând :
-

avizul nr. —din-- al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. —din-- al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

În temeiul art.129 alin.(7) literele g,h) raportat la alin.(2) lit. d) , ale art.139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.1 lit.a)
şi a art.240 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările
ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aproba implementarea proiectului „Sistem de supraveghere în comuna Balaciu” , denumit în
continuare Proiectul.
Art.2 – Se aprobă necesitatea şi oportunitatea investiţiei , a documentaţiei tehnice şi principalii indicatori tehnicoeconomici, conform conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd in bugetul local al comunei Balaciu pentru perioada de realizare a
investitiei, in cazul obținerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare Rurală- P.N.D.R. , potrivit legii.
Art.4 – Primarul şi Consiliul Local al comunei Balaciu se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de
mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului.
Art.5 - Numărul de locuitori si operatori economici deserviti de proiect , dupa caz, precum si caracteristicile tehnicoeconomice ale proiectului, sunt cuprinse in anexa menţionată la art.2.
Art.6 - Reprezentantul legal al comunei Balaciu este, potrivit legii , primarul acesteia , dl. Mirel Dănut SIMION , în
dubla sa calitate si de ordonator principal de credite .
Art.7 – Primarul comunei Balaciu va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.8 - Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica în termenele legale: primarului
comunei, compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate, Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de
legalitate, se va publica în Monitorul oficial local.

In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se va inainta spre
avizare tuturor comisiilor de specialitate şi compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate, pentru întocmirea
raportului, până la data de 17.03.2020 .
INITIATOR
PRIMAR
Simion Mirel Dănuţ

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir

ANEXA H.C.L.

CARACTERISTICI TEHNICE ale
SISTEM SUPRAVEGHERE in COMUNA BALACIU
DATE GENERALE:
Denumirea investitiei: SISTEM SUPRAVEGHERE in COMUNA BALACIU;
Amplasament: COMUNA BALACIU, JUD. IALOMITA
Faza de proiectare: CERTIFICAT DE URBANISM;
Titularul investitiei: UAT BALACIU;
Proiectant de specialitate: S.C. MINCONS S.R.L. – SLOBOZIA

1. AMPLASAMENT
Amplasamentul pe care este situat imobilul se afla in jud. Ialomita, comuna Balaciu, pe terenul
aflat in proprietatea administratiei publice.
Interventiile se afla in intravilan.
In imediata vecinatate se regasesc circulatii publice cu o importanta ridicata pentru transport.
Punctele in care se vor monta camere sunt la urmatoarele locatii:
Nr
crt.

Indicativ

1

Z1

Localizare

Descriere

Sediu primarie intersectie
DN2A-str.Eroii Patrașcu

Camerele se vor monta pe stâlpi de
iluminat public.

Intrare nord str. Eroii
Patrașcu
DN 2A - intrare directia
Urziceni,
Str. Noua,

Camerele se vor monta pe stâlpi de
iluminat public.
Camerele se vor monta pe stâlpi de
iluminat public.
Camerele se vor monta pe stâlpi
existenți cu rol de iluminat.
Camerele se vor monta pe stâlp de
iluminat.

Camere
IP buc.

Camere
LPR
buc.
1

5
3

2

Z2

3

Z3

4

Z4

5

Z5

Str. Poștei
Berechet

6

Z6
Z7

Camerele se vor monta pe stâlpi de
iluminat public.
Camerele se vor monta pe stâlpi de
iluminat public.

1

7

Intersectie DN2a cu
Str.Salcimilor,
DJ intrare Crăsani

8

Z8

DN2A intrare Pitișteanu,

1

9

Z9

10

Z10

Intersectie Str. Pitișteanu
cu Str. Nordului
Str.Nordului CFR

Camerele se vor monta pe stâlpi de
iluminat public.
Camerele se vor monta pe stâlpi de
iluminat public.
Camerele se vor monta pe stâlpi de

1

1

3
1

1

3
2
2

11

Z11

Scoala si Gradinita,

12

Z12

13

Z13

14

Z14

15

Z15

16

Z16

17

Z17

18

Z18

19

Z19

20

Z20

Intersectie Str.Nordului cu
Str. Lalelelor
Str.Nordului intrare
Sărățeni,
Intersectie Str. Pitișteanu
cu
Str.Morii,
Intersectie Str.Pitisteanu
cu Str. Eroi Miu,
Intersectie DN2A cu Str.
Eroi Miu,
Intersectia Str.Eternitilii cu
Str.Lalelelor,
Intersectie Str. Eternitații
cimitir uman
Str.Nordului
intrare spate Școala
DN2A intrare direcția
Slobozia
TOTAL

iluminat public.
Camerele se vor monta pe stâlpi de
iluminat public.
Camerele se vor monta pe stâlpi de
iluminat public.
Camerele se vor monta pe stâlpi de
iluminat public.
Camerele se vor monta pe stâlpi de
iluminat existenți.
Camerele se vor monta pe stâlpi
existenți.
Camerele se vor monta pe stâlpi
existenți.
Camerele se vor monta pe stâlpi de
iluminat public.
Camerele se vor monta pe stâlpi de
iluminat public.
Camerele se vor monta pe stâlpi de
iluminat existenți.
Camerele se vor monta pe stâlpi de
iluminat existenți.

1
2
2

1

1

2
1
3
2
1
1
36

4

Stalpii exacti si pozitia pe fatadele cladirilor aflate in administrarea UAT Balaciu, in proprietate
publica vor fi stabilite in proiect tehnic.
2. REGIM JURIDIC
Teren studiat este in suprafata totala de
mp-suprafata care constituie domeniu public al
comunei Balaciu cf. Inventar domeniu public.
Terenurile se afla in intravilanul localitatii si apartine domeniului public al comunaului Balaciu,
cf. inventarului domeniului public al localitatii. Iar pentru locatiile care nu apartin domeniului public,
daca este cazul, se va prezenta un document care atesta posibilitatea montarii camerelor.
3.REGIM ECONOMIC
Categoria de folosinta a terenului este pentru utilitati publice.
Destinatia este pentru consturire de sistem video pentru monitorizare si supraveghere.
Reglementari fiscal sunt stabilite prin HCL si Codul Fiscal.

Valoare
(fără TVA)
Total general lei
din care C+M lei
Total general euro
Total sume nerambursabile euro
Total cofinantare UAT euro

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

243 402

45 041,40

288 443,40

57 000

10 830

67 830

50 889

9 417

60 306

50 000

9 165

51 195

889

252

1 141

4.REGIM TEHNIC
3

Camerele de supraveghere vor fi montate pe stalpi existenti in domeniul public, folositi pentru
iluminat, pe fatade de cladiri aflate in domeniul public cat si pe stalpi dedicati pentru respectivele
camera.
Se vor monta camera de-a lungul strazilor principale ale comunaului, la punctele de intrare si
iesire in localitate cat si in punctele ce asigura legatura cu institiutii si obiective publice de importante.
DESCRIEREA SITUATIEI PROPUSE
Se propune a se amplasa camera de supraveghere cu performante ridicate si un centru de
monitorizare video in localitatea Balaciu.
Acesta se va realiza pe stalpi existenti, pe fatade cladiri existente aflate in administrare si
exploatarea UAT Balaciu .
Locatiile sunt prezentate la amplasament si prevad un numar variabil de camera.
Sistemul de supraveghere video, are drept obiectiv cresterea sigurantei si prevenirea
criminalitatii in localitate .Beneficiari 1860 locuitori. Prezenta camerelor video instalate la momentul
actual au dus la o scadere considerabila a infractiunilor din raza lor de actiune in urmatoarele moduri:
- Prezenta sistemului video, fiind recunoscut de majoritatea cetatenilor,
- Interventia echipajelor in timp real, daca operatorul dispecerului semnaleaza fapte de violenta,
distrugere, vandalism, accidente rutiere, incalcari ale regulilor de circulatie, smd.
- Utilizarea inregistrarilor video pentru a demonstra fapte de natura infractionala.
Prin achizitionarea de noi echipamente specifice si extinderea dispeceratului se doreste scaderea ratei
criminalitatii in comuna in scopul asigurarii obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror
actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii
persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea.
Intr-o realitate in care infractionalitatea atinge cote alarmante, sistemele video devin din ce in ce
mai relevante. Imaginile devin cea mai eficace unealta in ajutarea intelegerii infractiunilor, prevenirea
vandalismului si, nu in ultimul rand, a furturilor. Din totalul infractiunilor savarsite pe teritoriul tarii
noastre intr-o anumita perioada de timp, un loc aparte il ocupa infractiunile savarsite de minori. Cu
toate ca sunt minori si inca nu au o experienta bogata de viata, acestia au dovedit ca sunt apti sa comita
un numar semnificativ de infractiuni, cu un inalt grad de periculozitate.
In vederea asigurarii unui climat optim pentru desfasurarea procesului de pastrare a ordinii in
comunaul Balaciu, cat si pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale ce se comit in zona
unitatilor scolare, a parcurilor, a intrarilor in comuna si a intersectiilor mai aglomerate, se impune
adoptarea unor masuri de siguranta eficace pe plan local prin extinderea centrului de supraveghere si a
sistemului video.
Sistemul video de supraveghere are rolul de a proteja populatia impotriva faptelor antisociale,
de a aduce un plus de liniste si confort psihic in randul celor care stiu ca sunt protejati intr-un fel. Ideea
instalarii unui astfel de sistem este de a ajuta autoritatile sa intervina eficient, sa ofere probe
concludente, sa ajute persoanele aflate in dificultate, fie ca e vorba de criminalitate sau situatii de
urgenta: incendiu, accident, stare de sanatate, inundatii, etc. Softul sistemului permite definirea zonelor
private, astfel incat camera sa nu inregistreze acolo unde nu este permis, sau unde nu se doreste. Spre
exemplu, in vecinatatea camerei se afla o proprietate privata, iar proprietarul nu doreste sa fie filmata
acea zona. Astfel, se respecta dreptul la viata privata a oricarui cetatean, conform Constitutiei. Pe
domeniul public insa, nu poate fi vorba de o incalcare a dreptului la viata privata, intrucat camerele
video urmaresc faptele antisociale, situatiile de urgenta, prevenirea criminalitatii, etc., nicidecum
aspecte private din viata oamenilor (cu cine se plimba, pe unde, la ce ora, etc.). Probele video vor fi
obtinute de la dispecerat cu cerere scrisa, oficiala din partea structurilor abilitate legal in acest sens,
pentru a solutiona sau clarifica anumite aspecte cercetate sau pe rol. Astfel, cetatenii nu au acces la
inregistrari decat prin intermediul organelor de cercetare si numai in cazul unor evenimente
antisociale, situatii de urgenta, nicidecum prin cererea lor directa si in aspecte personale sau private.
Lista echipamente ale sistemului de supraveghere

NR.
CRT.
1
2

DESCRIERE ECHIPAMENT
CAMERA IP 8MPX
FIBRA OPTICA 4/8/12/24 FIRE

CANTITATE UM
36 BUC.
9000 ML.
4

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CABLU FTP SUFA
MUFE RJ45
MEDIA CONVERTOR FO
HDD 8TB WD PURPLE
NVR 64 CH 4K HIK VISIO
SWITCH MANAGEMENT 48PORT
DOZE CONEXIUNI
SURSA BACKUP
PLATBAND ROLA STALP
INELE PRINDERE
BARCUTA FIBRA OPTICA
RACK ECHIPAT
CLEME PRINDERE
CLEME CDD
SIGURANTA 25A ABB
CABLU BIFILAR
COPEX 25M
SIGURANTA 10A ABB
CASETE FIBRA OPTICA
PIGTAIL FIBRA OPTICA
SWITCH GIGABYTE 4POE
MONITOR TV 100-120
CAMERE VIDEO LPR
CABINET METALIC

1000
150
72
2
1
1
40
40
20
200
200
1
200
80
4
200
4
40
40
80
8
1
4
40

ML.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.
BUC.

5. MODUL DE ASIGURARE AL UTILITATILOR
1. Alimentarea cu apa: nu este cazul,
2. Evacuarea apelor uzate: nu este cazul,
3. Necesarul de energie electrica : din retea existenta si panouri fotovoltaice,
4. Asigurarea agentului termic: nu este cazul,
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