
 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI            PROIECT 

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6          

S.T. 697/06.09.2019                    

 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor  

tehnico-economici pentru obiectivul „Sistem de supraveghere și monitorizare  

video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6” 

 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5643/26.08.2019 al Direcţiei Generale 

Investiţii şi Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local 

Sector 6; 

În conformitate cu prevederile: 

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 

documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța 

de Urgență nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul Local Sector 6 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnică faza studiu de fezabilitate și indicatorii                

tehnico-economici aferenți obiectivului „Sistem de supraveghere și monitorizare video integrat pe 

teritoriul administrativ al Sectorului 6”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții şi Direcţia Generală 

Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 

prin grija Secretarului Sectorului 6. 

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINŢĂ,                                                        AVIZEAZĂ 

                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)   

                         din O.U.G. nr. 57/2019                                                                                                                    

                                                                                            SECRETARUL SECTORULUI 6, 

 

 

                Demirel Spiridon  
 

 

 

Nr.: 

Data: 

 



 

 

 

 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

Instalarea unui sistem de monitorizare și supraveghere stradal se înscrie în 

obiectivele prioritare ale Strategiei de dezvoltare durabilă a sectorului, ajutând la 

dezvoltarea Sectorului 6 către un teritoriu atractiv pentru a locui, a lucra, pentru 

petrecerea timpului liber și pentru afaceri. 

Sistemul integrat de supraveghere și monitorizare video pe raza Sectorului 6 

asigură, funcție de necesitatea locației monitorizate, supraveghere perimetrală, 

supraveghere de ansamblu sau supraveghere de detaliu. 

O componentă importantă o reprezintă sistemul de monitorizare stradală, care 

are rolul de a proteja populația împotriva faptelor antisociale, de a preveni și 

combate actele de violență în spațiile publice, de a preveni și combate acțiunile 

împotriva protecției mediului și de monitorizare a stării de întreținere a salubrității, 

de a preveni și combate în timp util acțiunile de vandalism, deteriorare sau 

distrugere, precum și de a eficientiza activitatea polițiștilor locali privind 

intervențiile în combaterea infracționalității sau situațiile de urgență. Prezența 

camerelor de supraveghere acționează ca un factor de descurajare pentru potențialii 

infractori și dă posibilitatea administrației locale să folosească eficient resursele 

umane pentru activități de ordin calitativ și nu cantitativ. 

Luând în considerare cele mai sus menționate, supun spre dezbatere și 

aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea 

documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor                                  

tehnico-economici pentru obiectivul „Sistem de supraveghere și monitorizare video 

integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6”. 

 

PRIMAR, 

Gabriel Mutu 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 
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    Nr. 5643/26.08.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Instalarea unui sistem de monitorizare și supraveghere stradal se înscrie în obiectivele 

prioritare ale Strategiei de dezvoltare durabilă a sectorului, ajutând la dezvoltarea Sectorului 6 

către un teritoriu atractiv pentru a locui, a lucra, pentru petrecerea timpului liber și pentru afaceri. 

Sistemul integrat de supraveghere și monitorizare video pe raza Sectorului 6 asigură, 

funcție de necesitatea locației monitorizate, supraveghere perimetrală, supraveghere de ansamblu 

sau supraveghere de detaliu. O componentă importantă o reprezintă sistemul de monitorizare 

stradală, care are rolul de a proteja populația împotriva faptelor antisociale, de a preveni și combate 

actele de violență în spațiile publice, de a preveni și combate acțiunile împotriva protecției 

mediului și de monitorizare a stării de întretinere a salubrității, de a preveni și combate în timp util 

acțiunile de vandalism, deteriorare sau distrugere, precum și de a eficientiza activitatea polițiștilor 

locali privind intervențiile în combaterea infracționalității sau situațiile de urgență. Prezența 

camerelor de supraveghere acționează ca un factor de descurajare pentru potențialii infractori și dă 

posibilitatea administrației locale să folosească eficient resursele umane pentru activități de ordin 

calitativ și nu cantitativ. 

Datorită domeniului larg de aplicare a unui sistem de monitorizare stradală și a posibilității 

de utilizare a acestuia de către alte instituții ale statului, cu care beneficiarul colaborează pe 

domeniile sale de activitate, soluția aleasă pentru realizarea sistemului va ține cont de necesitatea 

de transfer a datelor (imagini în timp real sau înregistrări) și de accesul unei terțe părți la aceste 

rezultate. Sistemul va permite integrarea sa în alte sisteme de supraveghere sau în sisteme mai 

complexe care pot folosi imagini video, realizate ulterior, atât la nivelul beneficiarului cât și la 

nivelul altor instituții care, conform legii, au dreptul de acces la datele astfel culese.  

Prin instalarea sistemului de supraveghere stradală se asigură atingerea următoarelor 

obiective: 

• Rezolvarea problemelor de mediu prin supravegherea permanentă a locațiilor unde se 

depozitează ilegal deșeuri și gunoaie de altă natură; 

• Monitorizarea locurilor limitrofe și a zonelor vulnerabile ale Sectorului 6; 

• Identificarea persoanelor care vandalizează bunurile de interes public și privat; 

• Combaterea consumului de alcool și stupefiante în spațiul public; 

• Prevenirea faptelor de furt și tâlhărie săvârșite asupra persoanelor vulnerabile; 

• Supravegherea persoanelor suspecte, în vederea stabilirii activității infracționale; 

• Dezvoltarea unui climat de încredere și colaborare cu cetățenii și alte autorități publice; 

• Supravegherea video generală de ansamblu și detaliu a teritoriului Sectorului 6; 

• Protejarea zonelor perimetrale ale unităților de învățământ; 

• Depistarea neregulilor produse în trafic și a parcărilor ilegale. 

Având în vedere cele expuse, solicităm Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea 

prezentului proiect de hotărâre. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

IULIAN GHEORGHE 

 

  SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
Direcția Generală Investiții 


