
  
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei 
de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,PROIECTARE ȘI LUCRĂRI DE EXECUȚIE 
ȘI MONTAJ SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU POSIBILITATEA 

DE EXTINDERE ULTERIOARĂ, ÎN COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚ 
NEAMȚ” 

 
Consiliul Local al comunei  Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere : 
 Expunerea de motive a Primarului comunei Vînători-Neamț înregistrat sub nr. 

3762/14.08.2018 și Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice, 
înregistrat sub nr. 3761/14.08.2018 

 Hotărârea nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice; 

 prevederile art. 44, alin.(1) şi alin.(4) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele nefavorabile ale comisiilor de specialitate 
şi de propunerea formulată în plenul şedinţei de respingere a acestui proiect de hotărâre în 
forma în care acesta a fost inițiat; 
       In temeiul art. 36 alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.d), ale art. 45 alin. (2) şi 115, alin.1, lit.b) din 
Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se respinge proiectul de hotărâre  privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiții ,,PROIECTARE ȘI LUCRĂRI DE EXECUȚIE ȘI 
MONTAJ SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU POSIBILITATEA DE 
EXTINDERE ULTERIOARĂ, ÎN COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚ NEAMȚ”. 
       Art.2. Secretarul comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ va comunica autorităţilor şi 
persoanelor interesate prezenta hotarare. 
Nr. 37 
Din  28.08.2018                        

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Victor IACOBOAEA                                                      

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 
 

  
 
Total consilieri locali :    15                                      
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   Pentru  :   0 
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PROIECT 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
,,PROIECTARE ȘI LUCRĂRI DE EXECUȚIE ȘI MONTAJ SISTEM DE 

SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU POSIBILITATEA DE EXTINDERE 
ULTERIOARĂ, ÎN COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚ NEAMȚ” 

Consiliul Local al comunei  Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere : 
 Expunerea de motive a Primarului comunei Vînători-Neamț înregistrat sub nr. 

3762/14.08.2018 și Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice, 
înregistrat sub nr. 3761/14.08.2018 

 Hotărârea nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice; 

 prevederile art. 44, alin.(1) şi alin.(4) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

       In temeiul art. 36 alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.d), ale art. 45 alin. (2) şi 115, alin.1, lit.b) din 
Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Nota Conceptuală în vederea elaborării documentației tehnico-economice 
pentru obiectivul de investiții ,,PROIECTARE ȘI LUCRĂRI DE EXECUȚIE ȘI MONTAJ 
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU POSIBILITATEA DE EXTINDERE 
ULTERIOARĂ, ÎN COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚ NEAMȚ”, potrivit Anexei 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Tema de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții ,,PROIECTARE ȘI LUCRĂRI DE EXECUȚIE ȘI 
MONTAJ SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU POSIBILITATEA DE 
EXTINDERE ULTERIOARĂ, ÎN COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚ NEAMȚ”, potrivit 
Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.3. Primarul comunei Vînători Neamţ, județul Neamț, cu sprijinul compartimentelor de 
specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri. 
       Art.4. Secretarul comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ va comunica autorităţilor şi 
persoanelor interesate prezenta hotarare. 

 
Iniţiator, 

Primarul  comunei Vînători Neamţ 
jr.Maria PETRARIU 

 
 

                                                                 Avizat pt. legalitate, 
                                                               Secretar, 

                                                               Alina Iuliana FLOŞ 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001                                                                                                                             

e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 
 

   Nr. 3761 din 14.08.2018                                                      Aprob, 
                                                                                                 Primar, 
                                                                                     jr. Maria PETRARIU 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 
,,PROIECTARE ȘI LUCRĂRI DE EXECUȚIE ȘI MONTAJ SISTEM DE 

SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU POSIBILITATEA DE EXTINDERE 
ULTERIOARĂ, ÎN COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚ NEAMȚ” 

 
În temeiul: 
 - Hotărârii nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 

 
Prin realizarea unui sistem de supraveghere prin televiziune cu circuit închis se va oferi 

posibilitatea urmăririi activităţii şi a inregistrării imaginilor din zonele cele mai importante ale 
comunei. Scopul investiției este de a servi comunitatea locala prin descurajarea infracționalităţii şi 
asigurarea unui climat mai sigur în comună, supravegherea traficului, a locurilor aglomerate, 
stocarea imaginilor pentru consultare ulterioară şi preluarea de probe în justiţie. 
Structura sistemului proiectat trebuie să fie modulară, extensibilă, interconectabilă. 
Instalaţia de supraveghere va funcţiona printr-un sistem de televiziune cu circuit închis, cu camere 
de luat vederi color, fixe, protejate împotriva factorilor de mediu, montate pe suporţi orientabili, 
transportul semnalului facându-se prin cabluri de fibră optică la un dispecerat de supraveghere, 
alimentări locale din reţeaua de 230V şi soluţii de alimentare de rezervă în caz de avarie. Se va 
asigura protecția adecvată a echipamentelor locale (camerele video) prin executarea unor 
împământări noi la stâlpii instalați. 
Camerele video propuse vor fi digitale, IP, cu rezolutie de 4 megapixeli, forme constructive 
adecvate locului de montare și obiectivului supreavegheat. Conexiunile între camerele de 
supraveghere şi dispecerat se vor face prin cabluri de fibră optică, transmisie de date tip 
GigabitEthernet.   
Va fi prevăzut un sistem de înregistrare şi stocare a imaginilor, arhivare pe minim 20 zile, cu 
posibilitatea de vizualizare simultană a imaginilor preluate in timp real si imaginilor inregistrate 
din mai multe puncte de supraveghere. 

Acest sistem de supraveghere video stradal este necesar pentru protejarea populației 
comunei Vînători-Neamț împotriva faptelor antisociale, în vederea prevenirii și combaterii 
criminalității și incidentelor, venind în ajutorul autorităților pentru ca acestea să poată interveni 
eficient fie că e vorba de criminalitate sau situații de urgență. De asemenea, acest obiectiv va 
contribui la dezvoltarea comunei din punct de vedere economic și social, în ceea ce privește 
siguranța, un mediu mai curat și stabil, atractiv pentru investiții și pentru păstrarea tineretului, care 
din ce în ce mai frecvent optează pentru a părăsi mediul rural. Acest sistem va reprezenta un 
instrument eficient de culegere a datelor, de documentare, de stocare și de suport în coordonarea 
acțiunilor forțelor de Poliție. 



Proiectul de investiţii este corelat cu prevederile investiţionale prevăzute în cadrul Strategiei 
de dezvoltare durabilă a comunei Vînători-Neamţ pentru perioada 2014-2020, aprobată prin HCL 
nr. 43 din data de 26.09.2013, care vizează imbunătățirea managementului domeniului de 
învățământ, la nivelul comunei (pagina 168  făcând parte din Capitolul 4 – Viziunea şi direcţiile 
strategice de intervenţie), precum si in Plan de Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători-Neamț, 
județul Neamț 2014 – 2020, capitol 9.2 – Modernizarea serviciilor de administrație publică locală, 
subcapitol 9.2.2 - asigurarea protecției/siguranței în circulația rutieră – punctul 6 – achiziționarea 
unui sistem de supraveghere video stradală.- Versiune actualizata 10.11.2015 (pagina 19). 

Conform celor precizate mai sus este necesară aprobarea aprobarea Notei conceptuale și a 
Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,PROIECTARE ȘI LUCRĂRI DE 
EXECUȚIE ȘI MONTAJ SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU 
POSIBILITATEA DE EXTINDERE ULTERIOARĂ, ÎN COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, 
JUDEȚ NEAMȚ” 
 
 

Compartimentul Achiziții Publice 
Inspector principal, 
Filip Ionela-Mihaela 

 
 

Compartimentul Proiecte Programe, Dezvoltare Locala 
Inspector de specialitate IA, 

Coșofreț Elena 
 

 

Serviciul Financiar-Contabil 
Inspector principal, 

Avădanei-Roșu Elena 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

                   - PRIMAR – 

     Nr. 3762/14.08.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiții ,,PROIECTARE ȘI LUCRĂRI DE EXECUȚIE ȘI MONTAJ 
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU POSIBILITATEA DE 

EXTINDERE ULTERIOARĂ, ÎN COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚ NEAMȚ” 
 
 

    În conformitate cu: 
 Hotărârea  nr. 907 din  2016 privind etapele de elaborare şiconţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice; 
 
Acest sistem de supraveghere video stradal este necesar pentru protejarea populației 

comunei Vînători-Neamț împotriva faptelor antisociale, în vederea prevenirii și combaterii 
criminalității și incidentelor, venind în ajutorul autorităților pentru ca acestea să poată interveni 
eficient fie că e vorba de criminalitate sau situații de urgență. De asemenea, acest obiectiv va 
contribui la dezvoltarea comunei din punct de vedere economic și social, în ceea ce privește 
siguranța, un mediu mai curat și stabil, atractiv pentru investiții și pentru păstrarea tineretului, 
care din ce în ce mai frecvent optează pentru a părăsi mediul rural. Acest sistem va reprezenta 
un instrument eficient de culegere a datelor, de documentare, de stocare și de suport în 
coordonarea acțiunilor forțelor de Poliție. 

Proiectul de investiţii este corelat cu prevederile investiţionale prevăzute în cadrul Strategiei 
de dezvoltare durabilă a comunei Vînători-Neamţ pentru perioada 2014-2020, aprobată prin 
HCL nr. 43 din data de 26.09.2013, care vizează imbunătățirea managementului domeniului de 
învățământ, la nivelul comunei (pagina 168  făcând parte din Capitolul 4 – Viziunea şi direcţiile 
strategice de intervenţie), precum si in Plan de Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători-Neamț, 
județul Neamț 2014 – 2020, capitol 9.2 – Modernizarea serviciilor de administrație publică 
locală, subcapitol 9.2.2 - asigurarea protecției/siguranței în circulația rutieră – punctul 6 – 
achiziționarea unui sistem de supraveghere video stradală.- Versiune actualizata 10.11.2015 
(pagina 19). 

 
Conform celor precizate mai sus este necesară aprobarea aprobarea Notei conceptuale și a 

Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ,,PROIECTARE ȘI LUCRĂRI DE 
EXECUȚIE ȘI MONTAJ SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU 
POSIBILITATEA DE EXTINDERE ULTERIOARĂ, ÎN COMUNA VÎNĂTORI-
NEAMȚ, JUDEȚ NEAMȚ” 

 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
 
 



 
 

COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 
Nr. 923/ Data 10.08.2018 

 

NOTA CONCEPTUALĂ 

Conținut-cadru aferent obiectivului de investiții 

,,PROIECTARE ȘI LUCRĂRI DE EXECUȚIE ȘI MONTAJ SISTEM DE 
SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL CU POSIBILITATEA DE 

EXTINDERE ULTERIOARĂ, ÎN COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚ 
NEAMȚ” 

1. Informaţii generale 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 
,,Proiectare și lucrări de execuție și montaj sistem de supraveghere video stradal cu posibilitatea 
de extindere ulterioară, în comuna Vînători-Neamț, județ Neamț” 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: 
Jr. Maria PETRARIU 
1.3. Ordonator de credite(secundar, terţiar): 
Nu este cazul 
1.4. Beneficiarul investiţiei: 
Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț 
1.5. Elaboratorul temei de proiectare: 

       Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț 
 

2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiţii propus: 
 

2.1. Scurtă prezentare privind: 
a) Deficiențe ale situației actuale: 
În prezent, nu există un sistem de supraveghere video stradal, fapt ce încurajează faptele antisociale. Astfel, 
au avut loc distrugeri, furturi, violențe pe străzile din Comuna Vînători-Neamț.  
Într-o lume în care infracționalitatea atinge cote alarmante, sistemele de supraveghere video devin din ce în 
ce mai utilizate. Imaginile devin cea mai eficace unealtă în rezolvarea infracțiunilor, prevenirea 
vandalismului și, nu în ultimul rând, a furturilor. Din totalul infracțiunilor săvârșite pe teritoriul țării 
noastre într-o anumită perioadă de timp, un loc aparte îl ocupă infracțiunile săvârșite de minori. Cu toate că 
sunt minori și încă nu au o experiență bogată de viață, aceștia au dovedit că sunt apți să comită un număr 
semnificativ de infracțiuni, cu un înalt grad de periculozitate. Sistemul de supraveghere video vine în 
întâmpinarea autorităților ce au ca obiectiv asigurarea ordinii și liniștii publice, paza și protecția 
obiectivelor de interes public, precum și a celor care desfășoară activități de combatere a criminalității 
sociale. Se dorește îndepărtarea și descurajarea persoanelor de ”rea-credință” de a vandaliza tomberoanele, 
de a împrăștia gunoiul menajer în jur, transformând locurile special amenajate într-un focar de infecție și a-
i da un aspect deplorabil. 
Există zone care concentrează elemente violente, persoane fără ocupație, speculanți, foști condamnați, în 
special în rândul romilor care, în ultima perioadă se îndeletnicesc cu furturi din domeniul public și privat. 
Un aspect prioritar este sistemul de învățământ de pe raza comunei format din liceu, școli generale, 
grădinițe. În jurul acestor instituții este iminent riscul comiterii unor serii de nereguli și abateri de la 
normele legii precum: acostări de persoane, violuri, dezordine socială, abandon școlar, consum de alcool, 
tutun și droguri. Aceste instituții trebuie monitorizate permanent și pe cât posibil incluse în itinerariile și 
variantele de patrulare, în vederea prevenirii oricăror evenimente negative 



b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții: 
In principal, se urmărește creșterea calității vieții prin asigurarea condițiilor optime de viață, respectiv 
securitatea cetățenilor din comuna Vînători-Neamț și crearea premiselor de dezvoltare socio-economică a 
comunei. 
Printre obiective, amintim: Asigurarea nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, eficienței utilizării 
fondurilor publice (europene si naționale) precum și asumarea răspunderii in procesul de achiziții publice; 
Diminuarea gradului de infracționalitate din zonă; Creșterea gradului de confort, civilizație și siguranță 
pentru locuitorii care vor beneficia de beneficiile aduse de sistem; Crearea de noi locuri de muncă; 
Ameliorarea efectelor sociale și economice negative existente în prezent; reducerea cheltuielilor cu 
personalul care asigură menținerea securității zonei; asigurarea supravegherii non-stop pentru obiectivele 
incluse în proiect (24 ore/zi, 7zile/săptămână, 365 zile/an); poate asigura dovezile materiale necesare 
organelor abilitate în cazul în care sunt evenimente în zona supravegheată; descurajarea criminalității prin 
simpla lor prezență și funcționalitate; creează un sentiment de securitate cetățenilor din zonă. 
c) Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectului de investiții: 
- Creșterea gradului de infracționalitate din zonă 
- crearea sentimentului de insecuritate cetățenilor din zonă 
- încurajarea faptelor antisociale în zonă, etc. 
 

2.2. Prezentarea, după caz a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare 
cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării 
obiectivului de investiții propus. 

În prezent, în Comuna Vînători-Neamț, nu există un sistem de supraveghere video stradal. În ceea ce 
privește paza anumitor obiective de pe raza comunei, există în cadrul Primăriei, Compartimentul Poliția 
locală, insuficient pentru a preveni și combate faptele antisociale. 
 

2.3. Existența, 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 investiții propus 

Proiectul de investiţii anterior enunţat este corelat cu prevederile investiţionale prevăzute în cadrul 
Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Vînători-Neamţ pentru perioada 2014-2020, aprobată prin HCL 
nr. 43 din data de 26.09.2013, care vizează imbunătățirea managementului domeniului de învățământ, la 
nivelul comunei (pagina 168  făcând parte din Capitolul 4 – Viziunea şi direcţiile strategice de 
intervenţie), precum si in Plan de Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători-Neamț, județul Neamț 2014 – 
2020, capitol 9.2 – Modernizarea serviciilor de administrație publică locală, subcapitol 9.2.2 - asigurarea 
protecției/siguranței în circulația rutieră – punctul 6 – achiziționarea unui sistem de supraveghere video 
stradală.- Versiune actualizata 10.11.2015 (pagina 19). 
 

2.4. Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea românăla 
realizarea obiectivului de investiții  

La momentul înaintării acestei Note conceptuale nu există asemenea angajamente sau acorduri. 
 

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției 
Obiectiv general: creșterea calității vieții prin asigurarea condițiilor optime de viață, respectiv securitatea 
cetățenilor din comuna Vînători-Neamț și crearea premiselor de dezvoltare socio-economică a comunei 
 

3. Estimarea suportabilității investiției publice 

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, 
după caz: 

- Costurile unor investiții similare realizate 
- Standarde de cost pentru investiții similare 
Valorea investiției calculată conform unui studiu de piață efectuat este de aproximativ 516500 lei fără 
TVA (stalpi in regie proprie)/664000 lei fara TVA – lucrari externalizate. Indicatorii tehnico-economici 
vor fi stabiliți la nivelul Studiului de Fezabilitate. 
 
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice 

aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în 



funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea 
avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege 

S-a estimat o valoare de 4000 lei fără TVA pentru Proiectare. 
 

3.3. Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile 
se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată) 

Sursa finanțării cheltuielilor estimate mai sus: Bugetul Local 
 

4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției 
existente 

Punctele de supraveghere propuse fac parte din domeniul public al comunei Vînători-Neamț 
 

5. Particularități ale amplasamentelor/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului 
de investiții 
a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa 

terenului, dimensiuni în plan): 
Amplasarea camerelor video se va face în cele mai importante puncte de supravegheat ale comunei 
conform tabelului următor: 
 

 
Sat Vînători: 

1 

Primărie (str. Ștefan cel Mare, intersecție DN15B cu str. Andreescu 
pentru fațadă Primărie și parțial str. Stefan Cel Mare, sat Vînători-
Neamț) 

1 cameră/1 stâlp 

2 Intersecție DN15B cu str. Andreescu  1 cameră/1 stâlp 

3 Intersecție DN15B cu str. Anton Grigoriu 1 cameră/1 stâlp 

4 Centrul Social Cultural 1 cameră/1 stâlp 

5 Intersecție DN18B cu str. Școala Veche 1 cameră/1 stâlp 

6 Intersecție DN15B cu str. Ozanei 1 cameră/1 stâlp 

7 Punte (Zona pasajului de legătură între Vînători-Neamț și sat Lunca 1 cameră/1 stâlp 

8 Intersecție DN15B cu str. Drehuta 2 camere/2 stâlpi 

9 Intersecție DN15B cu str. Ulița Morii (zona Ozana) 1 cameră/1 stâlp 

10 Intersecție DN15B cu str. Nestor Ureche (zona Pod Cărămidă) 1 cameră/1 stâlp 

11 
Biserica Vînători-Neamț (intersecție str. Barliba Vladimir cu str. 
Prof. Anton Grigoriu) 

2 camere/1 stâlpi 

12 Intersecție DN15B cu str. Cetății 2 camere/1 stâlp 

13 Intersecție DN15B cu str. Ion Văcărescu 2 camere/1 stâlp 

14 Cuiul ( zona Cuiul, în intersecție Stefan cel Mare cu str. Ozanei) 1 cameră/1 stâlp 

15 Intrare sat Vînători-Neamț dinspre Humulești 1 cameră/1 stâlp 

16 Glodeanu (zona str. Ungureni, accesul spre Tarina Rediu) 1 cameră/1 stâlp 

17 Bariera Mihoc (zona de acces în Tarina Rediu) 1 cameră/1 stâlp 

18 Stația de epurare Vînători Neamț  1 cameră/1 stâlp 
 
Sat Lunca: 

1 Zona intersecție str. Sfânta Teodora cu str. Mitropolit Varlaam 2 camere/2 stâlpi 

2 Biserica Lunca 2 camere/2 stâlpi 
 
Sat Nemțisor: 

1 Intersecție str. Bisericii cu str. Al. Moisei 1 cameră/1 stâlp 

2 Zona Școala cu clasele I-VIII 1 cameră/1 stâlp 
 
Zona Campus, sat Lunca: 



1 Centrul de informare 2 camere 

2 Zona Centru Socio-Educativ Campus 2 camere 
 

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile: 
În vecinătatea amplasamentelor se află proprietăți private și proprietăți din domeniul public și privat 
al comunei. 

 
c) surse de poluare existente în zonă: 

În zonă nu au fost identificate surse de poluare, zonele propuse fiind situate în zone rezidențiale.  

d) particularităţi de relief: 
Zonele propuse a fi utilizate se află la nivelul străzii, pe suprafață plană. 

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor: 
Pe terenurile disponibilizate este viabilă instalarea unui sistem de supraveghere deoarece acestea au 
în apropiere posibilitatea alimentării cu energie electrică.  

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în 
măsura în care pot fi identificate: 
Nu se cunosc. 

g) posibile obligaţii de servitute: 
Nu se cunosc. 
 

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 se cunosc 

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan 
urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent: 
Plan Urbanistic General aprobat. 

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 sau de 
protecţie: 

În vecinătatea amplasamentelor propuse există monumente istorice dar care nu afectează 
posibilitatea derulării lucrărilor necesare, neaflăndu-se în zona de protecție, conform normativelor 
legale în vigoare. Zonele propuse sunt situate în vecinătatea Primăriei, Centrului Social Cultural, 
Bisericii Vînători-Neamț, Biserica Lunca, Biserica Nemțisor și Școala Nemțisor. 

 
 
 

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional: 
a)  destinaţie şi funcţiuni: 

Prin realizarea unui sistem de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis se va oferi posibilitatea 
urmăririi activităţii şi a înregistrării imaginilor din zonele cele mai importante ale comunei. Scopul 
investiției este de a servi comunitatea locala prin descurajarea infracționalităţii şi asigurarea unui 
climat mai sigur în comună, supravegherea traficului, a locurilor aglomerate, stocarea imaginilor 
pentru consultare ulterioară şi preluarea de probe în justiţie. 
Structura sistemului proiectat trebuie să fie modulară, extensibilă, interconectabilă. 
Instalaţia de supraveghere va funcţiona printr-un sistem de televiziune cu circuit închis, cu camere 
de luat vederi color, fixe protejate împotriva factorilor de mediu, montate pe suporţi orientabili, 
transportul semnalului facându-se prin cabluri de fibră optică la un dispecerat de supraveghere, 
alimentari locale din reţeaua de 230V şi soluţii de alimentare de rezervă în caz de avarie. Se va 
asigura protectia adecvata a echipamentelor locale (camerele video) prin executarea unor 
împământări noi la stâlpii instalați. 
Camerele video propuse vor fi digitale, IP, cu rezolutie de 4 megapixeli, forme constructive 
adecvate locului de montare si obiectivului supreavegheat. Conexiunile între camerele de 
supraveghere şi dispecerat se vor face prin cabluri de fibră optică, transmisie de date tip 
GigabitEthernet.   



Va fi prevăzut un sistem de înregistrare şi stocare a imaginilor, arhivare pe minim 20 zile, cu 
posibilitatea de vizualizare simultană a imaginilor preluate în timp real și imaginilor înregistrate din 
mai multe puncte de supraveghere. 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate: 
Sistemul proiectat va conține 32 camere video fixe care vor supraveghea cele mai importante zone.  
Structura sistemului va fi în întregime digitală: camere video digitale IP se vor amplasa în punctele 
cheie de supraveghere, transmiterea informaţiei de la aceste camere printr-o reţea de date 
(Ethernet), realizată pe o infrastructură de fibra optică, către înregistratoarele de tip NVR.  
De aici vor pleca trasee principale de fibră optică care vor face legatură echipamentelor centrale cu 
noduri intermediare. De la noduri se vor ramifica trasee secundare spre fiecare cameră video. 
Toate echipamentele care se vor instala pe teren – camere fixe si mobile, mediaconvertoare, switch-
uri vor fi adaptate la temperaturi de funcționare între -30°...+60°C. 

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu 
cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare: 

Cele 32 de camere vor fi montate la înălțimea de 5.5 - 6m față de sol, iar stâlpii vor fi metalici și 
montați în consecință. Se vor achiziționa 295 de stalpi pe care se va ancora fibra optică.  

d) număr estimat de utilizatori: 

Se estimează un număr de 5 utilizatori.  

e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 

Durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse este de 10 
ani. 

f) nevoi/solicitări funcţionale specifice:  

La proiectarea și execuția obiectivului de investiții se va ține seama de categoriile funcționale ale 
acestora, de traficul rutier, de siguranța circulației, de normele tehnice, de factorii economici, sociali 
și de apărare, de utilizarea rațională a terenurilor, de conservarea și protecția mediului și de 
planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate, potrivit legii, precum și de normele 
tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerințele piteonilor, cicliștilor, persoanelor cu 
handicap și de vârsta a treia. 

g) corelarea soluţiilor 

h) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului: 

La elaborarea prezentei note conceptuale s-au avut în vedere toate elementele prevăzute prin actele 
normative în vigoare și planul urbanistic care reglementează zona respectivă.  

i) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului: 

Primăria Vînători-Neamț propune instalarea unui sistem de supraveghere cu 32 de camere video 
fixe. 

 
7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a: 
- studiului de prefezabilitate - nu este cazul 
- expertizei tehnice/auditului energetic/alte studii de specialitate/audituri sau analize relevante – nu este 
cazul 
- studiului de fundamentare a valorii resursei culturale – nu este cazul 

Compartiment Achiziții Publice 
Inspector principal, 
Filip Ionela-Mihaela 

 
 

 
 
 



 
COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 
Nr. 923/ Data 10.08.2018 
 

 
 

TEMĂ DE PROIECTARE 
 

3. Informaţii generale 
3.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 

,,Proiectare și lucrări de execuție și montaj sistem de supraveghere video stradal cu 
posibilitatea de extindere ulterioară, în comuna Vînători-Neamț, județ Neamț” 

3.2. Ordonator principal de credite/investitor: 
Jr. Maria PETRARIU 

3.3. Ordonator de credite(secundar, terţiar): 
Nu este cazul.  

3.4. Beneficiarul investiţiei: 
Comuna Vînători-Neamț 

3.5. Elaboratorul temei de proiectare: 
Comuna Vînători-Neamț 
 

4. Date de identificare a obiectivului de investiţii: 
 

4.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 
construcţiei existente, documentaţie cadastrală: 

Amplasamentul propus se află situat pe mai multe spații care aparține domeniului public al 
Județului Neamț, aflate în administrarea Primăriei Vînători-Neamț, respectiv în satele 
componente ale comunei: Vînători-Neamț, Nemțișor, Lunca. 

4.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru 
realizarea obiectivului de investiţii, după caz: 

k) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan): 

Amplasarea camerelor video se va face în cele mai importante puncte de supravegheat ale 
comunei conform tabelului următor: 
 
Sat Vînători: 

1 

Primărie (str. Ștefan cel Mare, intersecție DN15B cu str. 
Andreescu pentru fațadă Primărie și parțial str. Stefan Cel 
Mare, sat Vînători-Neamț) 

1 cameră/1 stâlp 

2 Intersecție DN15B cu str. Andreescu  1 cameră/1 stâlp 
3 Intersecție DN15B cu str. Anton Grigoriu 1 cameră/1 stâlp 
4 Centrul Social Cultural 1 cameră/1 stâlp 
5 Intersecție DN18B cu str. Școala Veche 1 cameră/1 stâlp 
6 Intersecție DN15B cu str. Ozanei 1 cameră/1 stâlp 

7 
Punte (Zona pasajului de legătură între Vînători-Neamț și 
sat Lunca 

1 cameră/1 stâlp 

8 Intersecție DN15B cu str. Drehuta 
2 camere/2 
stâlpi 



9 Intersecție DN15B cu str. Ulița Morii (zona Ozana) 1 cameră/1 stâlp 

10 
Intersecție DN15B cu str. Nestor Ureche (zona Pod 
Cărămidă) 

1 cameră/1 stâlp 

11 
Biserica Vînători-Neamț (intersecție str. Barliba Vladimir 
cu str. Prof. Anton Grigoriu) 

2 camere/1 
stâlpi 

12 Intersecție DN15B cu str. Cetății 2 camere/1 stâlp 
13 Intersecție DN15B cu str. Ion Văcărescu 2 camere/1 stâlp 

14 
Cuiul ( zona Cuiul, în intersecție Stefan cel Mare cu str. 
Ozanei) 

1 cameră/1 stâlp 

15 Intrare sat Vînători-Neamț dinspre Humulești 1 cameră/1 stâlp 
16 Glodeanu (zona str. Ungureni, accesul spre Tarina Rediu) 1 cameră/1 stâlp 
17 Bariera Mihoc (zona de acces în Tarina Rediu) 1 cameră/1 stâlp 
18 Stația de epurare Vînători Neamț  1 cameră/1 stâlp 

 
Sat Lunca: 

1 
Zona intersecție str. Sfânta Teodora cu str. Mitropolit 
Varlaam 

2 camere/2 
stâlpi 

2 Biserica Lunca 
2 camere/2 
stâlpi 

 
Sat Nemțisor: 

1 Intersecție str. Bisericii cu str. Al. Moisei 1 cameră/1 stâlp 
2 Zona Școala cu clasele I-VIII 1 cameră/1 stâlp 

 
Zona Campus, sat Lunca: 

1 Centrul de informare 2 camere 
2 Zona Centru Socio-Educativ Campus 2 camere 

 
l) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile: 

 
m) surse de poluare existente în zonă: 

În zonă nu au fost identificate surse de poluare, zonele propuse fiind situate în zone 
rezidențiale.  

n) particularităţi de relief: 
Zonele propuse a fi utilizate se află la nivelul străzii, pe suprafață plană. 

o) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor: 
Pe terenurile disponibilizate este viabilă instalarea unui sistem de supraveghere deoarece 
acestea au în apropiere posibilitatea alimentării cu energie electrică.  

p) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita 
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: 

Nu se cunosc. 
q) posibile obligaţii de servitute: 

Nu se cunosc. 
 

r) 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 se cunosc 



s) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism 
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de 
urbanism aferent: 

Plan Urbanistic General aprobat. 
t) 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 sau de protecţie: Amplasamentele, respectiv lucrările ce se vor 
derula nu se află în zona de protecție a monumentelor. 

Zonele propuse sunt situate în vecinătatea Primăriei, Centrului Social Cultural, Bisericii 
Vînători-Neamț, Biserica Lunca, Biserica Nemțisor și Școala Nemțisor. 
 

4.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere 
tehnic şi funcţional: 

j)  destinaţie şi funcţiuni: 
Prin realizarea unui sistem de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis se va oferi 
posibilitatea urmăririi activităţii şi a înregistrării imaginilor din zonele cele mai importante 
ale comunei. Scopul investiției este de a servi comunitatea locala prin descurajarea 
infracționalităţii şi asigurarea unui climat mai sigur în comună, supravegherea traficului, a 
locurilor aglomerate, stocarea imaginilor pentru consultare ulterioară şi preluarea de probe 
în justiţie. 
Structura sistemului proiectat trebuie să fie modulară, extensibilă, interconectabilă. 
Instalaţia de supraveghere va funcţiona printr-un sistem de televiziune cu circuit închis, cu 
camere de luat vederi color, fixe protejate împotriva factorilor de mediu, montate pe suporţi 
orientabili, transportul semnalului facându-se prin cabluri de fibră optică la un dispecerat de 
supraveghere, alimentari locale din reţeaua de 230V şi soluţii de alimentare de rezervă în 
caz de avarie. Se va asigura protectia adecvata a echipamentelor locale (camerele video) 
prin executarea unor împământări noi la stâlpii instalați. 
Camerele video propuse vor fi digitale, IP, cu rezolutie de 4 megapixeli, forme constructive 
adecvate locului de montare si obiectivului supreavegheat. Conexiunile între camerele de 
supraveghere şi dispecerat se vor face prin cabluri de fibră optică, transmisie de date tip 
GigabitEthernet.   
Va fi prevăzut un sistem de înregistrare şi stocare a imaginilor, arhivare pe minim 20 zile, 
cu posibilitatea de vizualizare simultană a imaginilor preluate în timp real și imaginilor 
înregistrate din mai multe puncte de supraveghere. 

k) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate: 
Sistemul proiectat va conține 32 camere video fixe care vor supraveghea cele mai 
importante zone.  
Structura sistemului va fi în întregime digitală: camere video digitale IP se vor amplasa în 
punctele cheie de supraveghere, transmiterea informaţiei de la aceste camere printr-o reţea 
de date (Ethernet), realizată pe o infrastructură de fibra optică, către înregistratoarele de tip 
NVR.  
De aici vor pleca trasee principale de fibră optică care vor face legatură echipamentelor 
centrale cu noduri intermediare. De la noduri se vor ramifica trasee secundare spre fiecare 
cameră video. 
Toate echipamentele care se vor instala pe teren – camere fixe si mobile, mediaconvertoare, 
switch-uri vor fi adaptate la temperaturi de funcționare între -30°...+60°C. 



l) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în 
conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de 
patrimoniu şi de mediu în vigoare: 

Cele 32 de camere vor fi montate la înălțimea de 5.5 - 6m față de sol, iar stâlpii vor fi 
metalici și montați în consecință. Se vor achiziționa 295 de stalpi pe care se va ancora fibra 
optică.  

m) număr estimat de utilizatori: 
Se estimează un număr de 5 utilizatori.  

n) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor 
propuse; 

Durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse este 
de 10 ani. 

o) nevoi/solicitări funcţionale specifice: La proiectarea și execuția obiectivului de 
investiții se va ține seama de categoriile funcționale ale acestora, de traficul rutier, de 
siguranța circulației, de normele tehnice, de factorii economici, sociali și de apărare, 
de utilizarea rațională a terenurilor, de conservarea și protecția mediului și de 
planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate, potrivit legii, precum și 
de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerințele piteonilor, 
cicliștilor, persoanelor cu handicap și de vârsta a treia. 

p) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a 
patrimoniului: 

La elaborarea prezentei teme de proiectare s-au avut în vedere toate elementele prevăzute 
prin actele normative în vigoare și planul urbanisic care reglementează zona respectivă.  

q) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului: 
Primăria Vînători-Neamț propune instalarea unui sistem de supraveghere cu 32 de camere 
video fixe. 
 

4.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia: 
Tema de proiectare s-a elaborat conform cu: 
- HG 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 
- Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;  
- H.G. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 
- HG nr. 335/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;; 
- Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;  
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul de Management al 
situaţiilor de urgenţă, aprobată şi modificată prin Legea nr. 15/2005; 
- HG nr.585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 
clasificate în România; 
- HG nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 
- SREN 50131 Sisteme de alarma. Sisteme de alarma impotriva efractiei si jafului armat; 
- SREN 50132- Sisteme de alarma. Sisteme de supraveghere TVCI 
- SREN 50136Sisteme de alarmă. Sisteme şi echipamente   de transmisie a alarmei.  
- Standardul SR ISO 27002/2008 privind Tehnologia informaţiei - Cod de practică pentru 
managementul securităţii informaţiei; 



- Normativul I18/1-01 pentru Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de 
curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie;  
- Normativul I18/2-02 pentru Proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a 
incendiilor şi a sistemelor contra efracţiei din clădiri;  
- Calitatea în construcţii, Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare; 
Studiul de fezabilitate se va întocmi conform HG 907/2016 și cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare la data elaborării documentației. 
Soluțiile propuse în studiul de fezabilitate vor fi în conformitate cu prevederile temei de 
proiectare. 
La elaborarea studiului de fezabilitate solicitat prin prezenta temă de proiectare, se vor avea 
în vedere toate elementele prevăzute prin actele normative în vigoare și planul urbanistic 
care reglementează zonele propuse. 
 
 
 

Compartiment Achiziții Publice 
Inspector principal, 
Filip Ionela-Mihaela 

 


