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JUDEŢUL PRAHOVA  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea devizului general actualizat  al obiectivului de investiții  
„Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și supraveghere video a 
traficului pe drumurile publice de interes județean și dezvoltarea unui centru de 

management al traficului prin aplicații video specializate”  
 

Având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 16548/20.07.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Prahova, domnul Iulian Dumitrescu şi Raportul comun   nr. 16549/20.07.2022  al 
Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă și al Direcției Tehnică privitor la aprobarea 
devizului general actualizat  al obiectivului de investiții  „Implementarea unui sistem 
inteligent de monitorizare și supraveghere video a traficului pe drumurile publice de 
interes județean și dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații 
video specializate”; 

 Prevederile art. 44 alin. (4) al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. c (ii), art. 7 alin. (6) ale Hotărârii de 
Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutulcadru al 
documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 261/16.11.2021; 
 Avizul Comisiei TehnicoEconomice de Avizare din cadrul Consiliului Județean 

Prahova, nr. 15617/07.07.2022; 
 În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) alin. (3), lit. f), alin. (8) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art.1 Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiții 
„Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și supraveghere video a 
traficului pe drumurile publice de interes județean și dezvoltarea unui centru de 
management al traficului prin aplicații video specializate, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 
hotărâre persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu         

 
 CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                                             SECRETAR GENERAL, 
                                                                                             Hermina Adi Bîgiu 

Ploieşti, 26 iulie 2022 

 

Nr. 185 
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Devizul general actualizat 
al obiectivului de investiții „Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare 

și supraveghere video a traficului pe drumurile publice de interes județean și 
dezvoltarea unui centru de management al traficului 

prin aplicații video specializate” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 16548/20.07.2022 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul hotărârii  

privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investiții  
„Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și supraveghere video a 
traficului pe drumurile publice de interes județean și dezvoltarea unui centru de 

management al traficului prin aplicații video specializate” 
 

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova ia în considerare problemele, 
nevoile identificate la nivel local și propune măsuri, proiecte concrete pentru 
îndeplinirea țintelor asumate în actualul context economic, social, politic la nivel local, 
regional, național și European. 

Consiliul Județean Prahova este puternic angrenat în realizarea unor politici de 
dezvoltare durabilă a județului, acordând o atenție majoră îmbunătățirii calității vieții 
cetățenilor din județul Prahova. 

ODD 9 Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unei infrastructuri 
reziliente, promovarea industrializării sustenabile şi încurajarea inovării 

• Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și 
puternice, inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini 
dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și 
echitabil pentru toți. 

• Îmbunătățirea siguranței rutiere 
• Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, 

accesibile și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de 
transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații 
vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate și punerea în 
aplicare a unui program general de planificare spațial și amenajare a 
teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea 
conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină 
coeziunea teritorială. 

Administrarea drumurilor judeţene este asigurată de către Consiliul Judeţean 
Prahova, excepţie făcând sectoarele de drum judeţean situate în intravilanul localităţilor 
urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente care sunt 
administrate de către consiliile locale. 

Necesitatea realizării obiectivului de investitii rezultă din următoarele 
considerente: 

 



- va duce la prevenirea si sanctionarea unor fapte de natura contraventionala 
sau infractionala in domeniile de circulatie si siguranta rutiere pe 
drumurile din judetul Prahova; 

- va contribui la preîntâmpinarea unor posibile acte de violență sau 
vandalism, precum și la creșterea gradului de siguranță a locuitorilor 
judetului Prahova dar si a persoanelor aflate in tranzit prin judet și la 
păstrarea cadrului natural; 

- potențialul economic al obiectivului de investitii este determinat de rolul 
multiplu al acestuia în sensul creșterii gradului de siguranță a judetului 
Prahova, ceea ce va conduce la creșterea atractivității zonei pentru o 
dezvoltare economică durabilă. 

- va asigura supravegherea si monitorizarea video a drumurile publice de 
interes judetean de pe raza judetului Prahova; 

- va duce la prevenirea si limitarea vandalizarii infrastucturii drumurilor 
publice de interes judetean; 

- va duce la prevenirea si combaterea depozitarilor ilegale de deseuri 
limitrofe drumurilor de interes national si judetean; 

- va asigura investigarea legală a evenimentelor care se desfăşoară in zona 
vizata şi furnizarea de probe, necesare pentru instrumentarea în justiţie; 

- va asigura posibilitatea de utilizare a informatiilor furnizate de sistemul 
video de supraveghere de către alte instituţii ale statului, cu care titularul 
investitiei colaborează pe domeniile sale de activitate; 

- va asigura interconectarea si inter-operabilitatea de complexitate cu 
sistemele inteligente de management (transport, mediu, trafic rutier, 
situatii urgenta, iluminat etc) 

 
 

Necesitatea implementării acestui proiect este susținută și de faptul că: 
 
- Se vor identifica și securiza zonele potentiale cu probleme; 
- Se vor aplica solutiile cele mai adecvate - una dintre cele mai eficiente 

solutii o constituie instalarea camerelor de supraveghere video in zonele 
identificate ca fiind zone de interés; 

- Se vor oferi, de asemenea, informatii utile pentru investigarea cauzelor 
incidentelor. Plasarea corecta a sistemului de suraveghere va asigura 
functionarea corecta si eficienta a camerelor de supraveghere. 

 
Acest sistem este necesar pentru realizarea urmatoarelor activitati: 
 
- Supravegherea atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte a intersectiilor 

drumurilor publice pe raza judetului Prahova; 
- Inregistrarea imaginilor pentru a putea fi analizate in timp real si ulterior, 

in cazul unor incidente; 
- Punerea la dispozitia institutiilor abilitate a inregistrarilor unor astfel de 

incidente pentru solutionarea lor in cel mai scurt timp; 



- Descurajarea persoanelor care ar avea intentia de a savarsi astfel de 
infractiuni 

- Limitarea si combatearea depozitarilor ilegale de deseuri limitrofe 
drumurilor de interes national si judetean 

 
Prin implementarea acestui proiect va creste siguranta pe principalele cai de 

comunicatie rutiera din judetul Prahova prin utilizarea tehnologiei digitale. 
Sistemul inteligent de monitorizare si supraveghere video a traficului pe 

drumurile publice de interes judetean si dezvoltarea unui centru de management al 
traficului prin aplicatii video specializate este un sistem integrat de echipamente video, 
de comunicatii, stocare, prelucrare date si aplicatii software video care asigura 
atingerea obiectivelor proiectului şi anume:  

- prevenirea și sancționarea unor fapte de natură contravenţională sau 
infractională în domeniile de circulație și siguranța rutieră 

- obţinerea de date in timp real si statistic cu privire la condiţiile de trafic 
rutier, în vederea luării din timp a măsurilor preventive necesare evitării producerii 
unor evenimente negative. 

Sistemul inteligent de monitorizare si supraveghere video a traficului pe 
drumurile publice de interes judetean si dezvoltarea unui centru de management al 
traficului prin aplicatii video specializate va asigura un nivel ridicat de securitate prin 
asigurarea unei bune monitorizari a zonelor de interes, a traficului rutier si pietonal cu 
inregistrarea permanenta a imaginilor si arhivarea acestora in vederea utilizarii 
ulterioare ca mijloc de probatiune. 

Prețurile materialelor de construcții au crescut vertiginos în ultimele  luni, 
împreună cu multe alte produse. Costul materiilor prime, cum ar fi lemnul, materialele 
plastice și oțelul, a crescut în mod deosebit. Întreruperile lanțului de aprovizionare, 
cauzate de criza sanitară și a confilctului armat din zona de Est a Europei, au diminuat 
oferta de materiale de construcții, la fel cum producția a rezistat în timpul pandemiei. 
Acest lucru a dus la penurie și la creșteri de prețuri.  

Din cauza întreruperilor lanțului valoric, se așteaptă ca deficitul de materii prime 
să rămână o problemă cel puțin până la sfârșitul anului 2022, fapt ce a condus la 
necesitatea actualizării devizului al obiectivului de investiții „Implementarea unui 
sistem inteligent de monitorizare și supraveghere video a traficului pe drumurile 
publice de interes județean și dezvoltarea unui centru de management al traficului prin 
aplicații video specializate” 

Obiectivul de Investitii propus urmareste implementarea unui sistem intelligent 
de monitorizare si supraveghere video a traficului pe toate tronsoanele de drumuri 
publice de interes judetean. 

 
Valoarea totală a obiectivului de investiții este de  23.639.647,90 lei fără TVA.  
Având în vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect 

de hotărâre. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian DUMITRESCU 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                                                       
CONSILIUL JUDEŢEAN                                                
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RAPORT 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de 

investiții  
„Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare și supraveghere video a 
traficului pe drumurile publice de interes județean și dezvoltarea unui centru de 

management al traficului prin aplicații video specializate” 
 

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova ia în considerare problemele, 
nevoile identificate la nivel local și propune măsuri, proiecte concrete pentru 
îndeplinirea țintelor asumate în actualul context economic, social, politic la nivel local, 
regional, național și European. 

Consiliul Județean Prahova este puternic angrenat în realizarea unor politici de 
dezvoltare durabilă a județului, acordând o atenție majoră îmbunătățirii calității vieții 
cetățenilor din județul Prahova. 

ODD 9 Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unei infrastructuri 
reziliente, promovarea industrializării sustenabile şi încurajarea inovării 

• Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și 
puternice, inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a sprijini 
dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și 
echitabil pentru toți. 

• Îmbunătățirea siguranței rutiere 
• Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, 

accesibile și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de 
transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații 
vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate și punerea în 
aplicare a unui program general de planificare spațial și amenajare a 
teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea 
conceptului de dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină 
coeziunea teritorială. 

Lungimea drumurilor publice din judeţul Prahova este de 2.236 km, din care: 31 
km reprezentaţi de Autostrada A3 Bucureşti – Ploieşti; 293 km de drumuri naţionale; • 
1.187 km de drumuri judeţene; • 765 km de drumuri comunale. Densitatea drumurilor 
publice în judeţul Prahova este de 47,4 km/100 km2.  



Lungimea reţelei de drumuri naţionale aflate pe teritoriul administrativ al 
judeţului Prahova este de 293 km, din care: 205 km aferenţi drumurilor cu 2 benzi de 
circulaţie, 6 km aferenţi drumurilor cu 3 benzi de circulaţie şi 82 km aferenţi 
drumurilor cu 4 benzi de circulaţie. 

Lungimea totală a drumurilor judeţene, într-o formă mai detaliată, este de 
aproximativ 1.187 km, din care: 191,5 km drumuri de asfalt tip beton; 11,2 km drumuri 
de beton de ciment; 862,3 km drumuri cu îmbrăcăminţi asfaltice; 50,2 km drumuri 
pietruite; 31,8 km drumuri de pământ. 

Administrarea drumurilor judeţene este asigurată de către Consiliul Judeţean 
Prahova, excepţie făcând sectoarele de drum judeţean situate în intravilanul localităţilor 
urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente care sunt 
administrate de către consiliile locale. 

Necesitatea realizării obiectivului de investitii rezultă din următoarele 
considerente: 

 
- va duce la prevenirea si sanctionarea unor fapte de natura contraventionala 

sau infractionala in domeniile de circulatie si siguranta rutiere pe 
drumurile din judetul Prahova; 

- va contribui la preîntâmpinarea unor posibile acte de violență sau 
vandalism, precum și la creșterea gradului de siguranță a locuitorilor 
judetului Prahova dar si a persoanelor aflate in tranzit prin judet și la 
păstrarea cadrului natural; 

- potențialul economic al obiectivului de investitii este determinat de rolul 
multiplu al acestuia în sensul creșterii gradului de siguranță a judetului 
Prahova, ceea ce va conduce la creșterea atractivității zonei pentru o 
dezvoltare economică durabilă. 

- va asigura supravegherea si monitorizarea video a drumurile publice de 
interes judetean de pe raza judetului Prahova; 

- va duce la prevenirea si limitarea vandalizarii infrastucturii drumurilor 
publice de interes judetean; 

- va duce la prevenirea si combaterea depozitarilor ilegale de deseuri 
limitrofe drumurilor de interes national si judetean; 

- va asigura investigarea legală a evenimentelor care se desfăşoară in zona 
vizata şi furnizarea de probe, necesare pentru instrumentarea în justiţie; 

- va asigura posibilitatea de utilizare a informatiilor furnizate de sistemul 
video de supraveghere de către alte instituţii ale statului, cu care titularul 
investitiei colaborează pe domeniile sale de activitate; 

- va asigura interconectarea si inter-operabilitatea de complexitate cu 
sistemele inteligente de management (transport, mediu, trafic rutier, 
situatii urgenta, iluminat etc) 

 
 
Necesitatea implementării acestui proiect este susținută și de faptul că: 
 
- Se vor identifica și securiza zonele potentiale cu probleme; 



- Se vor aplica solutiile cele mai adecvate - una dintre cele mai eficiente 
solutii o constituie instalarea camerelor de supraveghere video in zonele 
identificate ca fiind zone de interés; 

- Se vor oferi, de asemenea, informatii utile pentru investigarea cauzelor 
incidentelor. Plasarea corecta a sistemului de suraveghere va asigura 
functionarea corecta si eficienta a camerelor de supraveghere. 

 
Acest sistem este necesar pentru realizarea urmatoarelor activitati: 
 
- Supravegherea atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte a intersectiilor 

drumurilor publice pe raza judetului Prahova; 
- Inregistrarea imaginilor pentru a putea fi analizate in timp real si ulterior, 

in cazul unor incidente; 
- Punerea la dispozitia institutiilor abilitate a inregistrarilor unor astfel de 

incidente pentru solutionarea lor in cel mai scurt timp; 
- Descurajarea persoanelor care ar avea intentia de a savarsi astfel de 

infractiuni 
- Limitarea si combatearea depozitarilor ilegale de deseuri limitrofe 

drumurilor de interes national si judetean 
 
Avand in vedere progresele tehnico-economice din ultimii ani si natura tot mai 

diversa a factorilor ce pot atenta la siguranta rutiera, in ziua de azi, un sistem de 
supraveghere video este mai mult decat util, dar si cat se poate de necesar. Tocmai de 
aceea, Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare si supraveghere video a 
traficului pe drumurile publice de interes judetean si dezvoltarea unui centru de 
management al traficului prin aplicatii video specializate este o investitie necesara si 
oportuna deoarece va duce la scaderea ratei unor fapte de natura contraventionala sau 
infractionala in domeniile de circulatie si siguranta rutiere. 

Prin implementarea acestui proiect va creste siguranta pe principalele cai de 
comunicatie rutiera din judetul Prahova prin utilizarea tehnologiei digitale. 

Sistemul inteligent de monitorizare si supraveghere video a traficului pe 
drumurile publice de interes judetean si dezvoltarea unui centru de management al 
traficului prin aplicatii video specializate este un sistem integrat de echipamente video, 
de comunicatii, stocare, prelucrare date si aplicatii software video care asigura 
atingerea obiectivelor proiectului şi anume:  

- prevenirea și sancționarea unor fapte de natură contravenţională sau 
infractională în domeniile de circulație și siguranța rutieră 

- obţinerea de date in timp real si statistic cu privire la condiţiile de trafic 
rutier, în vederea luării din timp a măsurilor preventive necesare evitării producerii 
unor evenimente negative 

 
Obiective specifice  
 Se doreste instalarea unui sistem inteligent de monitorizare si 

supraveghere video a traficului pe drumurile publice de interes judetean si dezvoltarea 
unui centru de management al traficului prin aplicatii video specializate, acesta fiind 
unul din obiectivele prioritare ale strategiei de dezvoltare durabila a judetului Prahova. 



Necesitatile principale prevazute de beneficiar in obiectivul de investitii vizeaza 
implementarea unui sistem inteligent de monitorizare si supraveghere video a traficului 
pe drumurile publice de interes judetean si dezvoltarea unui centru de management al 
traficului prin aplicatii video specializate care sa realizeze supravegherea si 
monitorizarea video a unor zone vizate cu camere video nou instalate din punct de 
vedere al evenimentelor contraventionale de tip: 

- Rutier si / sau pietonal 
- Infractionalitate rutiera si pietonala 
- Acte de vandalism asupra infrastructurii drumurilor 
- Evenimente naturale ( inundatii, alunecări teren, trasnete, incendii etc ) 

care afecteaza  infrastructura drumurilor 
- Periclitare a mediului inconjurator 

Prin implementarea unui sistem inteligent de monitorizare si supraveghere video 
a traficului pe drumurile publice de interes judetean si dezvoltarea unui centru de 
management al traficului prin aplicatii video specializate se asigură atingerea 
urmatoarele rezultate: 

- monitorizarea infrastructurii rutiere 
- crearea factorului psihologic pentru scăderea infracţionalităţii în aceste 

zone vulnerabile; 
- supravegherea si monitorizarea video a drumurile publice de interes 

judetean de pe raza judetului Prahova; 
- prevenirea si limitarea afectarii naturale sau vandalizarii infrastucturii 

drumurilor publice de interes judetean; 
- prevenirea si combaterea depozitarilor ilegale de deseuri limitrofe 

drumurilor de interes national si judetean; 
- investigarea legală a evenimentelor care se desfăşoară in zona vizata şi 

furnizarea de probe, necesare pentru instrumentarea în justiţie a cazurilor 
de infractionalitate; 

- posibilitatea de utilizare a informatiilor furnizate de sistemul video de 
supraveghere de către alte instituţii ale statului, cu care titularul investitiei 
colaborează pe domeniile sale de activitate; 

- asigurarea interconectarii si inter-operabilitatii de complexitate cu 
sistemele inteligente de management (transport, mediu, trafic rutier, 
situatii urgenta, iluminat etc) 

 
Sistemul inteligent de monitorizare si supraveghere video a traficului pe 

drumurile publice de interes judetean si dezvoltarea unui centru de management al 
traficului prin aplicatii video specializate va asigura un nivel ridicat de securitate prin 
asigurarea unei bune monitorizari a zonelor de interes, a traficului rutier si pietonal cu 
inregistrarea permanenta a imaginilor si arhivarea acestora in vederea utilizarii 
ulterioare ca mijloc de probatiune. 

 



Obiectivul de Investitii propus urmareste implementarea unui sistem intelligent 
de monitorizare si supraveghere video a traficului pe toate tronsoanele de drumuri 
publice de interes judetean. 

Prețurile materialelor de construcții au crescut vertiginos în ultimele luni, 
împreună cu multe alte produse. Costul materiilor prime, cum ar fi lemnul, materialele 
plastice și oțelul, a crescut în mod deosebit. Întreruperile lanțului de aprovizionare, 
cauzate de criza sanitară și a confilctului armat din zona de Est a Europei, au diminuat 
oferta de materiale de construcții, la fel cum producția a rezistat în timpul pandemiei. 
Acest lucru a dus la penurie și la creșteri de prețuri.  

Din cauza întreruperilor lanțului valoric, se așteaptă ca deficitul de materii prime 
să rămână o problemă cel puțin până la sfârșitul anului 2022, fapt ce a condus la 
necesitatea actualizării devizului al obiectivului de investiții „Implementarea unui 
sistem inteligent de monitorizare și supraveghere video a traficului pe drumurile 
publice de interes județean și dezvoltarea unui centru de management al traficului prin 
aplicații video specializate”. 

 
 

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 23.639.647,90 lei fără TVA.  
  

Față de cele prezentate anterior, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat al obiectivului de investiții „Implementarea unui sistem 
inteligent de monitorizare și supraveghere video a traficului pe drumurile publice de 
interes județean și dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații 
video specializate” 
 

 
 
DIRECȚIA PROIECTE                                                DIRECȚIA TEHNICĂ 
CU FINANȚARE EXTERNĂ                                       DIRECTOR EXECUTIV    
p. DIRECTOR EXECUTIV     Daniel MINCULESCU              
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