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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 24 

privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții 

”Sistem de monitorizare video a traficului rutier și siguranța cetățeanului, cu circuit 

închis” în comuna Oțeleni, județul Iași  

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 22.04.2021, la 

care participă un număr de 12 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul Benchea Robert este președinte de ședință;  

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

consilierul local Benchea Robert, conform art. 136 alin. (1) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea notei conceptuale și a 

temei de proiectare  pentru obiectivul de investiții ”Sistem de monitorizare video a traficului 

rutier și siguranța cetățeanului, cu circuit închis” în comuna Oțeleni, județul Iași  

Având în vedere oferta pentru întocmirea documentației tehnico-economice pentru faza 

de Studiu tehnic de specialitate aferentă obiectivului de investiții  ”Sistem de monitorizare video 

a traficului rutier și siguranța cetățeanului, cu circuit închis” înaintată de către S.C. Inteligency 

Solutions Time S.R.L., înregistrată cu nr. 1998/09.03.2021; 

Având în vedere prevederile art 3, art.4 și art. 5 alin. (2) din Hotărârea nr. 907/2016 

privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 3093 din 12.04.2021; 

Având în vedere avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, impozite şi taxe 

locale, buget local, muncă și comerț, administrarea domeniului public şi privat, realizarea 

lucrărilor publice, învățământ și agricultură, înregistrat cu nr. 3465 din 22.04.2021; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (7) lit. g) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 - Se aprobă nota conceptuală a obiectivului de investiții ”Sistem de monitorizare 

video a traficului rutier și siguranța cetățeanului, cu circuit închis” în comuna Oțeleni, județul 

Iași, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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ART.2 - Se aprobă tema de proiectere a obiectivului de investiții ”Sistem de monitorizare 

video a traficului rutier și siguranța cetățeanului, cu circuit închis” în comuna Oțeleni, județul 

Iași, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3 - Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului achiziții publice; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

BENCHEA I. ROBERT                       Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 22 aprilie 2021                       BENCHEA L. ROBERT 
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ANEXA NR. 1  LA H.C.L. NR. 24/22.04.2021 

  

   Beneficiar U.A.T Comuna Oțeleni  

   Nr. 2085/11.03.2021 

                                                        Aprob 

                                             .............................. 

                                             (numele, functia si semnatura) 

                                                         L.S. 

  

 

NOTA CONCEPTUALA 

– continut-cadru - 

  

  

   1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus 

   1.1. Denumirea obiectivului de investitii: ”Sistem de monitorizare video a traficului rutier 

și siguranța cetățeanului, cu circuit închis” în comuna Oțeleni, județul Iași 
   1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Primar, Gherescu Felician Mihai 

   1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) -  

   1.4. Beneficiarul investitiei: U.A.T Comuna Oțeleni 

   2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus 
   2.1. Scurta prezentare privind: 

   a) deficiente ale situatiei actuale: lipsa unui sistem de supraveghere pe străzile principale din 

comuna Oțeleni conduce la întâmpinarea unor dificultăți în identificarea persoanelor care 

transportă și depozitează deșeuri la marginea localităților, pe malurile cursurilor de apă precum și 

la marginea drumurilor publice. Totodată sunt întâmpinate dificultăți în identificarea unor 

persoane care comit fapte antisociale pe drumurile publice.  

   b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii:  

- creşterea siguranței populației din comună; 

- îmbunătățirea climatului de ordine și siguranță publică; 

- facilitarea identificării persoanelor care transportă și depozitează deșeuri la marginea 

localităților, pe malurile cursurilor de apă precum și la marginea drumurilor publice; 

- identificarea persoanelor care comit fapte antisociale pe drumurile publice. 

- identificarea vehiculelor care circulă pe raza comunei Oțeleni în cazul comiterii unor 

fapte antisociale sau a unor accidente rutiere; 

- asigurarea mijloacelor de probă în cazul comiterii unor fapte antisociale sau a unor 

accidente rutiere; 

c) impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii: dificultăți în 

asigurarea ordinii publice, în identificarea unor persoane care comit fapte antisociale pe 

drumurile publice precum și în identificărea persoanelor care transportă și depozitează deșeuri la 

marginea localităților, pe malurile cursurilor de apă precum și la marginea drumurilor publice. 

   2.2. Prezentarea, dupa caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni 

similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zona, in vederea justificarii necesitatii 

realizarii obiectivului de investitii propus: comunele care au implementat astfel de proiecte au 

reușit să reducă rata infracționalității pe drumurile publice. 

   2.3. Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, 

aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul de investitii propus: 

HCL nr. 19 din 31 martie 2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei 
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Oțeleni, județul Iași, pentru perioada 2021 – 2027; 

   2.4. Existenta, dupa caz, a unor acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la 

realizarea obiectivului de investitii: -  

   2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei: 

- creşterea siguranței populației; 

- îmbunătățirea climatului de ordine și siguranță publică; 

   3. Estimarea suportabilitatii investitiei publice 
   3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii, luandu-se in considerare, 

dupa caz: 

   – costurile unor investitii similare realizate: 35.060 lei  Oțeleni și 22.047 Hândrești în anul 

2013. 

   – standarde de cost pentru investitii similare -  

   3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice 

aferente obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in 

functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea 

avizelor, autorizatiilor si acordurilor prevazute de lege: 3% din valoarea totală a proiectului 

pentru consultanță la întocmirea studiului tehnic în vederea înaintării cererii de finanțare  

și 3% din valoarea totală a proiectului pentru întocmirea studiului de fezabilitate. 
   3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantarii 

nerambursabile se va mentiona programul operational/axa corespunzatoare, identificata)_______ 

   4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei 

existente: -  

   5. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 

obiectivului de investitii: 

   a)descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata 

terenului, dimensiuni in plan): sat Oțeleni și sat Hândrești comuna Oțeleni, județul Iași, 

amplasamant: drumuri publice intravilan și extravila în zonele de risc. 

   b)relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; - DJ 280 

   c)surse de poluare existente in zona- nu 

   d)particularitati de relief; conform PUG; 

   e)nivel de echipare tehnico-edilitara a zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor; energie 

electrică în sat Oțeleni și sat Hândrești comuna Oțeleni, județul Iași; 

   f)existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in 

masura in care pot fi identificate: - nu este cazul; 

   g)posibile obligatii de servitute - nu este cazul;  

   h)conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor 

constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz - 

nu este cazul;  

   i)reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - 

plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; HCL 102 

din 17 decembrie 2018; 

   j)existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in 

zona imediat invecinata: Monument ”Crucea centenară – Dealul Boghicei”; 

existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate – nu este cazul; 

   6. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si 

functional: 

   a)destinatie si functiuni; 
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- facilitarea identificării persoanelor care transportă și depozitează deșeuri la marginea 

localităților, pe malurile cursurilor de apă precum și la marginea drumurilor publice; 

- identificarea persoanelor care comit fapte antisociale pe drumurile publice. 

- identificarea vehiculelor care circulă pe raza comunei Oțeleni; 

- asigurarea mijloacelor de probă în cazul comiterii unor fapte antisociale sau a unor 

accidente rutiere 

   b)caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate -  

   c)durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse: - 

conform specificațiilor tehnice; 

   d)nevoi/solicitari functionale specifice: nu este cazul; 

   7. Justificarea necesitatii elaborarii, dupa caz, a: 

   – studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii; 

   – expertizei tehnice si, dupa caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri 

sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la constructii existente; 

   – unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile si 

permisivitatile asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente istorice 

sau in zone protejate. 

  

   Data: 

 _________________ 

                          Intocmit 

                           Benchea Robert, 

                         Viceprimar 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

BENCHEA I. ROBERT                       Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 22 aprilie 2021                       BENCHEA L. ROBERT 
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ANEXA NR. 2  LA H.C.L. NR. 24/22.04.2021 
   
 

 Beneficiar U.A.T Comuna Oțeleni  Proiectant/Consultant 

 Nr. 2086/11.03.2021 
 

 

 

TEMA DE PROIECTARE
1
) 

  

   1. Informatii generale 

   1.1. Denumirea obiectivului de investitii: ”Sistem de monitorizare video a traficului rutier 

și siguranța cetățeanului, cu circuit închis” în comuna Oțeleni, județul Iași 

   1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Primar, Gherescu Felician Mihai 

   1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar) -  

   1.4. Beneficiarul investitiei U.A.T Comuna Oțeleni   

   1.5. Elaboratorul temei de proiectare: Benchea Robert, viceprimar U.A.T Comuna Oțeleni   

   2. Date de identificare a obiectivului de investitii 

   2.1. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei 

existente, documentatie cadastrala: - 

   2.2. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea 

obiectivului de investitii, dupa caz: 

   a) descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, 

suprafata terenului, dimensiuni in plan); sat Oțeleni și sat Hândrești comuna Oțeleni, județul Iași, 

amplasamant: drumuri publice intravilan și extravila în zonele de risc. 

   b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile: DJ 280 

   c) surse de poluare existente in zona: - nu 

   d) particularitati de relief: conform P.U.G. 

   e) nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitati de asigurare a utilitatilor: energie 

electrică în sat Oțeleni și sat Hândrești comuna Oțeleni, județul Iași; 

   f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in 

masura in care pot fi identificate – nu este cazul; 

   g) posibile obligatii de servitute – nu este cazul; 

   h) conditionari constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor 

constructii existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz – 

nu este cazul; 

   i) reglementari urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - 

plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent: HCL 102 

din 17 decembrie 2018;  

   j) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in 

zona imediat invecinata: Monument ”Crucea centenară – Dealul Boghicei”; 

existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie: nu este 

cazul;  

2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si 

functional:  

   a) destinatie si functiuni: montare camere de supraveghere video stradale în satele Oțeleni și 

Hândrești; 
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   b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate: - conform specificațiilor 

tehnice ale dispozitivelor; 

   c) nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate 

cu cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu si de mediu in vigoare: 

- conform specificațiilor tehnice ale dispozitivelor; 

   d ) numar estimat de utilizatori: 3600 

   e) durata minima de functionare, apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse: - 

conform specificațiilor tehnice ale dispozitivelor; 

   f) nevoi/solicitari functionale specifice – nu este cazul; 

   g) corelarea solutiilor tehnice cu conditionarile urbanistice, de protectie a mediului si a 

patrimoniului: - nu este cazul; 

   h) stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului: achiziție sistem de 

supraveghere video stradale pentru creşterea siguranței populației și îmbunătățirea climatului de ordine 

și siguranță publică în satele Oțeleni și Hândrești din comuna Oțeleni, județul Iași; 
   2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acestuia:  

- Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor  si protectia 

persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor); 

  

 

          Aprob                               Luat la cunostinta                            

         Beneficiar,                               Investitor, 

     ..................                 ...................................... 

                                      (numele, functia si semnatura autorizata) 

 

                  

 

                  Intocmit 

                           Benchea Robert, 

                         Viceprimar 

________ 
   1

) Continutul temei de proiectare se adapteaza de catre beneficiar, in functie de 

specificul/categoria si clasa de importanta, precum si de complexitatea obiectivului de investitii 

propus. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

BENCHEA I. ROBERT                       Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 22 aprilie 2021                       BENCHEA L. ROBERT 


