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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii   
„Extinderea sistemului de monitorizare video pe raza comunei Domnești, județ Ilfov” 

 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă de lucru 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a primarului comunei Domnesti; 
• Raportul Compartimentului de Achiziţii publice - Investiţii, Administrarea domeniului 

public și privat din aparatul de specialitate al primarului; 
• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• HCL nr. 98/16.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Extindere sistem de monitorizare video în comuna Domnești, 
județ Ilfov”; 

• Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al 
documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice; 

• Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), art. 63, alin. (1) lit. c) şi art. 126 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, 

 

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  
„Extinderea sistemului de monitorizare video pe raza comunei Domnești, județ Ilfov” , 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  – Începând cu data prezentei, prevederile HCL nr. 98/16.12.2015 isi inceteaza 
aplicabilitatea. 

Art.3  – Primarul comunei Domneşti prin aparatul de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4 – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică, se vor face conform 
competențelor prin grija secretarului Primăriei Comunei Domnești. 

 
Ini ţiator 
Primar, 

                                                            Ghiță Ioan Adrian                                    
 
 

Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                           /Secretar   

                                                                                                         Cojocaru Bogdan-Marius 



                                        
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
 
Având în vedere: 

- prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicată privind administrația publică 
locală; 

 - prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
 - prevederile  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al 

documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice; 

- prevederile art. 36 alin. (4) lit. d) și art. 126 din Legea nr. 215/2001, republicată 
privind administrația publică locală; 

 - dezvoltarea urbanistică din ultimii ani, faptul că există drumuri fără monitorizare 
video ca urmare a extinderii intravilanului atât în satul Țegheș cât și în satul Domnești, astfel 
că prin realizarea obiectivului de investiții „Extinderea sistemului de monitorizare video pe 
raza comunei Domnești, județ Ilfov” se dezvoltă rețeaua de monitorizare video în zonele de 
interes public din comuna Domnești jud. Ilfov, are efecte benefice atât în ceea ce privește 
siguranța și securitatea cetățenilor localității, cât și sub aspect economic.  

   Zonele vizate pentru implementarea proiectului sunt in primul rand zonele si spatiile care 
apartin domeniului public, cu grad de risc infractional sporit.  Pe arterele principale in punctele de 
acces in localitate  se vor instala sisteme  de recunoastere a numerelor de inmatriculare ale vehiculelor. 

 Implementarea proiectului are o serie de avantaje, precum: 
- Contribuie la creșterea siguranței personale și în special a copiilor; 
- Reducerea cheltuielilor cu personalul care asigură menținerea securității zonei; 
- Asigurarea supravegherii non – stop pentru obiectivele incluse în proiect (24 

ore/zi, 7 zile/saptămână, 365 zile/an); 
- Poate asigura dovezile materiale necesare organelor abilitate în cazul în care au loc 

evenimente nedorite în zona supravegheată; 
- Creșterea siguranței în trafic; 
- Descurajarea criminalității prin simpla lor prezență și funcționalitate. 

 
Ținând cont de cele menționate solicit Compartimentului Achiziții publice – Investiții, 

Administrarea domeniului public și privat, raport de specialitate cu privire la indicatorii 
tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „ Extinderea sistemului de monitorizare 
video pe raza comunei Domnești, județ Ilfov” și de asemenea solicit aviz favorabil 
Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești pentru supunerea spre 
dezbatere și aprobare a proiectului de hotărâre în forma prezentată.  

 
 
 

 
Ini țiator 
Primar, 

Ghiță Ioan Adrian  

                                                                                   
 
 
 
 
 



          
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
 
Prin expunerea de motive Primarului Comunei Domnești, a inițiat Proiectul de Hotărâre  cu 

privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  „Extinderea 
sistemului de  monitorizare video pe  raza comunei Domnesti, judetul Ilfov”.  

 
           Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administrația publică locală 
Compartimentul Achiziții publice - Investiții, administrarea domeniului public și privat,  
a analizat si a elaborat prezentul raport de specialitate. 
               

Având în vedere prevederile Listei de investiții pentru anul 2017, Primăria Comunei 
Domnesti, in calitate de beneficiar a achiziționat servicii  de întocmire Studiu de fezabilitate pentru 
obiectivul: “Extinderea sistemului de monitorizare video pe raza comunei Domnești, Județul 
Ilfov”,  conform contract nr. 6602/28.04.2017  încheiat cu PFA Dragoș Petrică Dogaru. 

 
Soluția tehnica recomndată  in cadrul Studiului de fezabilitate este descrisă mai jos. 
Lucrarile necesare efectuarii extinderii sistemului actual de monitorizare video, presupun 

dezvoltarea arhitecturii sistemului existent  cu trasee noi de fibra optica single mod, instalarea de 
camere. De asemenea echipamentele de dispecerat se vor suplimenta  pentru a se putea efectua 
inregistrarea  imaginilor de la numarul total de camere din sistemul final, si se va  instala un televizor 
TV LED, cu diagonala de 42”(106,68 cm), pentru o mai buna vizibilitate a imaginilor live  sau 
inregistrate. 

Extinderea traseelor  de fibra optica  este structurata  pe 11 tronsoane noi care cuprind zonele  
ce vor fi supravegheate cu cele 17 camere noi. 
 
            
Trasee fibra optica:  

- Tronson 1  - Soseaua Tudor Vladimirescu/ Strada Radului – Str. Crenguței/ Str. Leului = 
1810 m 

- Tronson 2 – Șoseaua Tudor Vladimirescu/ Strada Bubica – Strada Bubica/ Intrarea Bubica = 
180 m; 

- Tronson 3 – Strada Ciutaci/ Drumul Târgului – Strada Ciutaci/ Strada Ciocârliei = 350 m; 
- Tronson 4 – Strada Ciutaci/ Strada Ciocârliei – Strada  Ciocârliei/ Strada Salciei = 470 m; 
- Tronson 5 – Strada Ciutaci/ Strada Ciocârliei – Strada Fortului/ Strada Mimozei = 2100 m; 
- Tronson 6 -  Șoseaua Alexandru Ioan – Cuza/ Strada Morii – Strada Morii/ Școala 

Gimnazială Gheorghe Corneliu = 500 m; 
- Tronson 7 – Șoseaua Alexandru Ioan – Cuza/ Strada Duculescu – Strada Duculescu / Strada 

Livezi = 330 m; 
- Tronson 8 – Șoseaua Caragea Vodă/ Strada Ageșului – Strada Argeșului/ Intrarea Făgetului 

= 470 m; 
- Tronson 9 – Strada Transilvaniei, nr. 27 – Strada Transilvaniei/ Strada Dîmboviței = 600 m; 
- Tronson 10 – Strada Ciutaci/ Strada George – Coșbuc – Strada George – Coșbuc/ Strada 

Floare de Colț = 620 m; 
- Tronson 11 – Strada Fortului/ Strada Foișorului – Strada Teiului/ Strada Foișorului = 570 m; 
 
Totalitatea imaginilor si a semnalizarilor captate in aceste zone vor fi transmise si prelucrate in 

dispeceratul central. 
Sistemul va functiona automat, fara operator, dar cu posibilitate de monitorizare de la distanta. 
Sistemul va fi implementat intr-o arhitectura modulara, relocarea camerelor se va putea face 

liber, in orice punct al retelei de date, necesitand numai reconfigurarea retelei. 
 

           Conform Devizului General întocmit in cadrul Studiului de fezabilitate, valoarea totală estimată 
a lucrărilor pentru realizarea obiectivului investiții:  ,,Extinderea sistemului de monitorizare video 
pe raza comunei Domnești, Județul Ilfov”,  este urmatoarea:  



 
                                                                                                  

Mii lei f ără TVAA                                                                               Mii lei ( cu TVA ) 

Valoarea totala a investitiei :   149.905 178.389 
din care constructii montaj     89.114  106.045 

   
 
          
            Menționez că investiția se va finanta din Bugetul local aferent anului 2017. urmînd a fi inclusă 
in lista de investiții la  rectificarea bugetară. Valoarea estimată a investiției este 141.206 lei, procedura 
de achiziție fiind procedură simplificată conform art. 113, din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice. 

         Faţă de cele aratate mai sus rog Primarul comunei Domnesti sa supună  spre  dezbatere şi 
aprobare Consiliului Local prezentul Proiect de Hotarâre.   

 
 
 

Compartiment Achiziții Publice - Investiții,  
Administrarea domeniului public și privat, 

Sef serviciu Babă Violeta 

                  


