ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE

privind aprobarea fazei Notă conceptuală în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice
pentru realizarea obiectivul 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.5008
din 20.02.2020

În conformitate cu:

prevederile art. 1. alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
- 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;

Examinând :
-

raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

În temeiul art.129 alin.(4) lit.c) raportat la alin.(2) lit. b) , a 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 aprobă documentaţia Nota conceptuală în vederea elaborării documentaţiei
tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiţii ,,Sistem de supraveghere în comuna
Balaciu,, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Se împuterniceşte Primarul comunei Balaciu să semneze toate documentele necesare
realizării obiectivului de investiţii propus prin prezenta hotărâre.
Art.3 – Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica în termenele legale:
primarului comunei, compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate, Instituţiei 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 25.02.2020 .
INITIATOR
PRIMAR
Simion Mirel Dănuţ

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

Anexa la HCL nr...... din .........
Beneficiar COMUNA BALACIU
Nr._________ din___________2020

Aprob:
PRIMAR
Mirel Dănuț SIMION

NOTA CONCEPTUALA

”SISTEM de SUPRAVEGHERE Comuna Balaciu”

în cadrul
MĂSURA 19.2_ 7.4/6B Sprijin pentru investiţii în crearea, îmbunătățirea şi/sau extinderea
serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de agrement si
culturale si a infrastructurii aferente.

Grupul de Actiune Locala Ialomita Centrala
1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus
1.1.Denumirea obiectivului de investiţii
SISTEM de SUPRAVEGHERE Comuna Balaciu
1.2.Ordonator principal de credite/investitor
PRIMARUL COMUNEI BALACIU-CONSILIUL LOCAL BALACIU
1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar)
Nu este cazul
1.4.Beneficiarul investiţiei
UAT COMUNA BALACIU
2.Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus
2.1.Scurtă prezentare privind:
a)deficienţe ale situaţiei actuale;
In prezent exista supraveghere video doar pentru sediul primariei Comunei Balaciu si in citeva
puncte din localitate . Echipamentele sunt uzate fizic si moral , au durata normata de functionare
depasita si au caracteristici tehnice modeste ce nu mai pot realiza functiile proiectate initial .
In cazuri de efractie sau vandalism actualele camere video nu au sensibilitatea necesara
identificarii autorilor . Deasemeni nu asigura inregistrarea pe timp de noapte in lipsa luminii naturale .
Sunt peste 20 zone publice de interes ce nu sunt monitorizate in acest moment ;
Nu exista un dispecerat unde sa fie in mod centralizat colectate inregistrarile in siguranta .
b)efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii;
Sistemul de supraveghere va conduce la :
Din punct de vedere civic :
- asigurarea siguranţei cetăţenilor comunei Balaciu
- monitorizarea spaţiilor publice
- creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii
Din punct de vedere al conditiilor socio-economice specifice zonei:
- cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale- cresterea gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;
- reducerea numarului de accidente si vandalizari pe timp de noapte,
- sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a comunei,
- ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si implicit a calitatii vietii;
Din punct de vedere al protectiei mediului presupune:
- reducerea depozitarii neautorizate a deseurilor menajere ;
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- componente reciclabile - recuperarea integrala a echipamentelor
- utilizarea in infrastructura SIP a echipamentelor pentru alimentarea cu energie electrica si in
mod indirect poluarea cu emisii CO2 ,
c)impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.
Nu exista impact negativ
2.2.Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni
similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării
necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus
Sistemul de supraveghere este o investitie publica in folosul cetatenilor,la nivel de comună
exista o singura investitie de acest fel ,investitie ce se propune a fi modernizata.
2.3.Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare,
aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii
propus
2.5.Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei
- asigurarea siguranţei cetăţenilor comunei Balaciu
- monitorizarea spaţiilor publice
- creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii
- realizarea unui climat sigur confortabil, cu costuri de intretinere minime , cu utilizarea cat mai intensa
a suprevegherii video performante si fiabile si cu o investitie minima.
3.Estimarea suportabilităţii investiţiei publice
3.1.Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se in
considerare, după caz:
-costurile unor investiţii similare realizate;
Costurile unor investitii similare se incadreaza intre 200 000-250 000 lei echiv. 50mii euro
-standarde de cost pentru investiţii similare.
3.2.Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnicoeconomice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de
specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare
pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege;
Extimarea cheltuielilor conform prevederilor legale pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei
tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de
specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru
obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege, cheltuieli eligibile , este de 10 000 lei
Studiul de Fezabilitatea , 5 000 lei Studiu Coexistenta Enel DD SA , 2000 taxe avize autorizatii .
3.3.Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării
nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa orespunzătoare, identificată)
in cadrul MĂSURII 19.2_ 7.4/6B Sprijin pentru investiţii în crearea, îmbunătățirea şi/sau extinderea
serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de agrement si culturale si a
infrastructurii aferente. Grupul de Actiune Locala Ialomita Centrala. Dorim obtinerea unei finantari
nerambursabile de 50 mii euro in echivalent in lei .
4.Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei
existente
Sistemul de supraveghere din comuna Balaciu va fi montat astfel : camere de luat vederi pe peretii
exteriori ai cladirilor publice din comuna si pe stilpii SIP care este dat in folosinta gratuita pe toata
durata de functionare de catre E-distributie Dobrogea SA conform contract de dare in folosinta
gratuita.
5.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus pentru realizarea
obiectivului de investiţii:
a)descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare,
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);
Amenajare dispecerat in sediul primariei ;
Supraveghere video in urmatoarele locatii : 1. Sediu primarie intersectie DN2A-str.Eroii Pătrașcu 2.
Intrare nord str.Eroii Pătrașcu , 3. DN 2A – intrare directia Urziceni, 4. Str. Noua, 5. Str. Poștei
Berechet , 6. Intersectie DN2a cu Str.Salcâmilor, 7.DJ intrare Crăsani , 8.DN2A intrare Pitisteanu, 9.
Intersectie Str. Pitisteanu cu Str. Nordului ,10. Str.Nordului CFR , 11. Intersectie Str.Nordului cu Str.
Lalelelor , 12. Scoala si Gradinita, 13. Str.Nordului intrare Sărățeni, 14. Intersectie Str. Pitișteanu cu
Str.Morii, 15. Intersectie Str.Pitișteanu cu Str. Eroi Miu, 16. Intersectie DN2A cu Str. Eroi Miu, 17.
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Intersectia Str.Eternității cu Str.Lalelelor,18. Intersectie Str. Eternitatii cimitir uman , 19. Str.Nordului
intrare spate Scoala , 20. DN2A intrare direcţia Slobozia
b)relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Se invecineaza cu caile de circulatie din comuna.
c)surse de poluare existente în zonă;
Nu este cazul;
d)particularităţi de relief;
Nu este cazul ;
e)nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;
Nu este cazul
f)existenţaunor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
Nu este cazul
g)posibile obligaţii de servitute;
Nu este cazul
h)condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al
unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii,
după caz;
Nu este cazul
i)reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate
-plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;
Nu este cazul
j)existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul
existenţei unor zone protejate.
Nu este cazul
6.Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi
funcţional: a)destinaţie şi funcţiuni;
Investitia este destinata modernizarii si extinderii sistemului de supraveghere stradal si obiective
publice din comuna Balaciu si este destinata sporirii sigurantei si confortului cetatenilor din comuna
b)caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;
Amenajarea unui dispecerat tehnic si realizarea monitorizarii video continu cu memorare (24
ore/zi) in cele 20 locatii mentionate anterior
c)durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor
propuse;
Functionare continua .
d)nevoi/solicitări funcţionale specifice.
Nu este cazul
7.Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:
-studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii;
Nu este cazul
-expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate,
audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la
construcţii existente;
Nu este cazul
-unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi
permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente
istorice sau în zone protejate.
Nu este cazul
Data 20.02.2020

Întocmit,
ing.Ioan MARTIN
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