
ROMÂNIA                 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, a 

devizului                    general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la bugetul 

local pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare si 

supraveghere video a traficului pe drumurile publice de interes 

județean si dezvoltarea unui centru de management al traficului prin 

aplicații video specializate” 

 

 

Având în vedere: 

           - Referatul de aprobare nr. 807/11.01.2023 al domnului Dumitru Tudone, 

Vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, precum și Raportul comun  nr. 

808/11.01.2023  al Direcției Proiecte cu Finanțare Externă și al Direcției Tehnică 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, a devizului general 

actualizat și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare si supraveghere 

video a traficului pe drumurile publice de interes județean si dezvoltarea unui 

centru de management al traficului prin aplicații video specializate”; 

- Prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

național de investiții "Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 2708 din 18 octombrie 2022 privind modificarea și completarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel 

Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021; 

- Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 185/26.07.2022 privind aprobarea 

devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Implementarea unui sistem 

inteligent de monitorizare si supraveghere video a traficului pe drumurile publice 

de interes județean si dezvoltarea unui centru de management al traficului prin 

aplicații video specializate”; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) alin. (3) lit. f) alin. 5 lit. q), art. 

182 aline. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1  Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare si supraveghere 

video a traficului pe drumurile publice de interes județean si dezvoltarea unui 

centru de management al traficului prin aplicații video specializate” conform 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246050


Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2  Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții 

„Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare si supraveghere video a 

traficului pe drumurile publice de interes județean si dezvoltarea unui centru de 

management al traficului prin aplicații video specializate” conform Anexei nr. 2, 

care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3  Se aprobă cofinanțarea proiectului „Implementarea unui sistem 

inteligent de monitorizare si supraveghere video a traficului pe drumurile publice 

de interes județean si dezvoltarea unui centru de management al traficului prin 

aplicații video specializate” in cadrul programului național de investiții Anghel Saligny 

cu suma de 11.601.009,91 lei cu TVA reprezentând contribuția de la bugetul local al 

județului Prahova. 

Art. 4  Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

 

PREŞEDINTE 

Iulian Dumitrescu 

 

CONTRASEMNEAZĂ:  

SECRETAR GENERAL, 

Hermina-Adi Bîgiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ploiești, 16 ianuarie 2023 

 

Nr. 2 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

Nr. 807/11.01.2023 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – 

economici, a devizului                    general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la 

bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare si supraveghere 

video a traficului pe drumurile publice de interes județean si dezvoltarea 

unui centru de management al traficului prin aplicații video specializate” 
 

 

       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 investiții rezultă din următoarele considerente: 

- va duce la prevenirea și sancționarea unor fapte de natură contravențională sau 

infracțională in domeniile de circulație și sigurantă rutieră pe drumurile din 

județul Prahova; 

- va contribui la preîntâmpinarea unor posibile acte de violență sau vandalism, 

precum și la creșterea gradului de siguranță a locuitorilor județului Prahova, dar 

și a persoanelor aflate in tranzit prin județ și la păstrarea cadrului natural; 

- potențialul economic al obiectivului de investiții este determinat de rolul multiplu 

al acestuia în sensul creșterii gradului de siguranță a județului Prahova, ceea ce va 

conduce la creșterea atractivității zonei pentru o dezvoltare economică durabilă. 

- va asigura supravegherea si monitorizarea video a drumurilor publice de interes 

județean de pe raza județului Prahova; 

- va duce la prevenirea si limitarea vandalizării infrastucturii drumurilor publice de 

interes județean; 

- va duce la prevenirea și combaterea depozitărilor ilegale de deșeuri limitrofe 

drumurilor de interes național si județean; 

- va asigura investigarea legală a evenimentelor care se desfăşoară in zona vizată şi 

furnizarea de probe, necesare pentru instrumentarea în justiţie; 

- va asigura posibilitatea de utilizare a informațiilor furnizate de sistemul video de 

supraveghere de către alte instituţii ale statului, cu care titularul investiției 

colaborează pe domeniile sale de activitate; 

 



- va asigura interconectarea și inter-operabilitatea de complexitate cu sistemele 

inteligente de management (transport, mediu, trafic rutier, situații de urgență, 

iluminat etc) 

Necesitatea implementării acestui proiect este susținută și de faptul că: 

- Se vor identifica și securiza zonele potențiale cu probleme; 

- Se vor aplica soluțiile cele mai adecvate - una dintre cele mai eficiente soluții o 

constituie instalarea camerelor de supraveghere video in zonele identificate ca 

fiind zone de interes; 

- Se vor oferi, de asemenea, informații utile pentru investigarea cauzelor 

incidentelor. Plasarea corectă a sistemului de suraveghere va asigura funcționarea 

corectă și eficientă a camerelor de supraveghere. 

Acest sistem este necesar pentru realizarea următoarelor activități: 

- Supravegherea atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte a intersecțiilor 

drumurilor publice pe raza județului Prahova; 

- Înregistrarea imaginilor pentru a putea fi analizate în timp real si ulterior, în cazul 

unor incidente; 

- Punerea la dispoziția instituțiilor abilitate a înregistrarilor unor astfel de incidente 

pentru soluționarea lor în cel mai scurt timp; 

- Descurajarea persoanelor care ar avea intenția de a săvârși astfel de infractiuni 

- Limitarea și combatearea depozitărilor ilegale de deșeuri limitrofe drumurilor de 

interes național si județean. 

         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 și supraveghere video a traficului pe drumurile 

publice de interes județean și dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații 

video specializate va asigura un nivel ridicat de securitate prin asigurarea unei bune 

monitorizări a zonelor de interes, a traficului rutier și pietonal cu înregistrarea permanentă a 

imaginilor și arhivarea acestora în vederea utilizării ulterioare ca mijloc de probațiune. 

          Obiectivul de Investiții propus urmărește implementarea unui sistem inteligent de 

monitorizare si supraveghere video a traficului pe toate tronsoanele de drumuri publice de 

interes județean. 

Devizul general actualizat și indicatorii tehnico - economici au fost aprobați prin 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 185/26.07.2022, acesta nefiind  elaborat în 

conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 2708 din 18 octombrie 2022 privind modificarea și  

 

 

 



completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel 

Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației nr. 1333/2021, anexele 2.1 si 2.2 (a-d), cu modificările și completările 

ulterioare, pentru parcurgerea etapei de precontractare a contractului de finanțare este necesară 

transmiterea documentelor în forma solicitată de finanțator.  

Prezentul proiect de hotărâre propune spre aprobare principalii indicatori tehnico – 

economici, devizul general actualizat și cheltuielile finanțate de la bugetul local pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare 

si supraveghere video a traficului pe drumurile publice de interes județean si dezvoltarea 

unui centru de management al traficului prin aplicații video specializate” în conformitate 

cu cerințele Ordinului  nr. 2708 din 18 octombrie 2022 privind modificarea și completarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții "Anghel Saligny", 

cu modificările și completările ulterioare.  

Devizul General elaborat este actualizat de către proiectant la valoarea de 28.131.181,00 

lei cu TVA, ca urmare a modificării valorilor în sensul creșterii acestora raportate la variațiile 

de preț ale IMC, indici statistici ai INS și legislația în vigoare.   

Finanțarea lucrărilor se va realiza din bugetul local, bugetul de stat și din alte surse de 

finanțare legal constituite, contribuția județului Prahova va fi în valoare de 11.601.009,91 lei 

cu TVA.  

Față de cele menționate anterior, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre 

privind  privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, a devizului general 

actualizat și a cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de 

investiții „Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare si supraveghere video a 

traficului pe drumurile publice de interes județean si dezvoltarea unui centru de 

management al traficului prin aplicații video specializate”. 

 

 

VICEPREȘEDINTE 

DUMITRU TUDONE 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEȚEAN  

DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE 

EXTERNĂ 

DIRECȚIA TEHNICĂ 

Nr. 808/11.01.2023 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – 

economici, a devizului                    general actualizat și a cheltuielilor finanțate de la 

bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții 

„Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare si supraveghere 

video a traficului pe drumurile publice de interes județean si dezvoltarea 

unui centru de management al traficului prin aplicații video specializate” 
 

 

     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 investiții rezultă din următoarele considerente: 

- va duce la prevenirea și sancționarea unor fapte de natură contravențională sau 

infracțională in domeniile de circulație și sigurantă rutieră pe drumurile din 

județul Prahova; 

- va contribui la preîntâmpinarea unor posibile acte de violență sau vandalism, 

precum și la creșterea gradului de siguranță a locuitorilor județului Prahova, dar 

și a persoanelor aflate in tranzit prin județ și la păstrarea cadrului natural; 

- potențialul economic al obiectivului de investiții este determinat de rolul multiplu 

al acestuia în sensul creșterii gradului de siguranță a județului Prahova, ceea ce va 

conduce la creșterea atractivității zonei pentru o dezvoltare economică durabilă. 

- va asigura supravegherea si monitorizarea video a drumurilor publice de interes 

județean de pe raza județului Prahova; 

- va duce la prevenirea si limitarea vandalizării infrastucturii drumurilor publice de 

interes județean; 

- va duce la prevenirea și combaterea depozitărilor ilegale de deșeuri limitrofe 

drumurilor de interes național si județean; 

- va asigura investigarea legală a evenimentelor care se desfăşoară in zona vizată şi 

furnizarea de probe, necesare pentru instrumentarea în justiţie; 

- va asigura posibilitatea de utilizare a informațiilor furnizate de sistemul video de 

supraveghere de către alte instituţii ale statului, cu care titularul investiției 

colaborează pe domeniile sale de activitate; 

 



- va asigura interconectarea și inter-operabilitatea de complexitate cu sistemele 

inteligente de management (transport, mediu, trafic rutier, situații de urgență, 

iluminat etc) 

Necesitatea implementării acestui proiect este susținută și de faptul că: 

- Se vor identifica și securiza zonele potențiale cu probleme; 

- Se vor aplica soluțiile cele mai adecvate - una dintre cele mai eficiente soluții o 

constituie instalarea camerelor de supraveghere video in zonele identificate ca 

fiind zone de interes; 

- Se vor oferi, de asemenea, informații utile pentru investigarea cauzelor 

incidentelor. Plasarea corectă a sistemului de suraveghere va asigura funcționarea 

corectă și eficientă a camerelor de supraveghere. 

Acest sistem este necesar pentru realizarea următoarelor activități: 

- Supravegherea atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte a intersecțiilor 

drumurilor publice pe raza județului Prahova; 

- Înregistrarea imaginilor pentru a putea fi analizate în timp real si ulterior, în cazul 

unor incidente; 

- Punerea la dispoziția instituțiilor abilitate a înregistrarilor unor astfel de incidente 

pentru soluționarea lor în cel mai scurt timp; 

- Descurajarea persoanelor care ar avea intenția de a săvârși astfel de infractiuni 

- Limitarea și combatearea depozitărilor ilegale de deșeuri limitrofe drumurilor de 

interes național si județean. 

         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 și supraveghere video a traficului pe drumurile 

publice de interes județean și dezvoltarea unui centru de management al traficului prin aplicații 

video specializate va asigura un nivel ridicat de securitate prin asigurarea unei bune 

monitorizări a zonelor de interes, a traficului rutier și pietonal cu înregistrarea permanentă a 

imaginilor și arhivarea acestora în vederea utilizării ulterioare ca mijloc de probațiune.  

         Obiectivul de Investiții propus urmărește implementarea unui sistem inteligent de 

monitorizare si supraveghere video a traficului pe toate tronsoanele de drumuri publice de 

interes județean. 

Devizul general actualizat și indicatorii tehnico - economici au fost aprobați prin 

Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 185/26.07.2022, acesta nefiind elaborat în 

conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 2708 din 18 octombrie 2022 privind modificarea și 

 

 

 



completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel 

Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației nr. 1333/2021, anexele 2.1 si 2.2 (a-d), cu modificările și completările 

ulterioare, pentru parcurgerea etapei de precontractare a contractului de finanțare este necesară 

transmiterea documentelor în forma solicitată de finanțator. 

Prezentul proiect de hotărâre propune spre aprobare principalii indicatori tehnico – 

economici, devizul general actualizat și cheltuielile finanțate de la bugetul local pentru 

realizarea obiectivului de investiții „Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare 

si supraveghere video a traficului pe drumurile publice de interes județean si dezvoltarea 

unui centru de management al traficului prin aplicații video specializate” în conformitate 

cu cerințele Ordinului nr. 2708 din 18 octombrie 2022 privind modificarea și completarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", 

cu modificările și completările ulterioare.  

Devizul General elaborat este actualizat de către proiectant la valoarea de 28.131.181,00 

lei cu TVA, ca urmare a modificării valorilor în sensul creșterii acestora raportate la variațiile 

de preț ale IMC, indici statistici ai INS și legislația în vigoare.   

Finanțarea lucrărilor se va realiza din bugetul local, bugetul de stat și din alte surse de 

finanțare legal constituite, contribuția județului Prahova va fi în valoare de 11.601.009,91  lei 

cu TVA.  

      Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind 

aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, a devizului general actualizat și a 

cheltuielilor finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții. 

„Implementarea unui sistem inteligent de monitorizare si supraveghere video a 

traficului pe drumurile publice de interes județean si dezvoltarea unui centru de 

management al traficului prin aplicații video specializate”. 

 

 

 

DIRECȚIA PROIECTE CU      DIRECȚIA TEHNICĂ 

FINANȚARE EXTERNĂ 

p. Director Executiv       Director Executiv 

          Daniel MINCULESCU 
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