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Comuna CIUGUD 

Sat Ciugud, Strada Simion Bran, numărul 10 – cod poștal: 517240 

Cod de identificare fiscală: 4562516 
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HOTĂRÂRE 

     privind aprobarea participării Comunei Ciugud în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Apelul Proiect: I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), în 

vederea solicitării unei finațări nerambursabile pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE 

ȘI EXTINDERE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI 

PUBLIC ÎN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA” 

 

 Consiliul Local al comunei Ciugud, Judeţul Alba, întrunit în sedinţa extraordinară cu convocare de 

îndată în data de 12.10.2022; 

     Luând în dezbatare: 

- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Ciugud în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Apelul Proiect: I.1.2 

- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de 

management urban/local) în vederea solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de 

investiție:  „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE 

VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA”, inițiator primarul 

comunei Ciugud ; 

 -   Raportul de specialitate elaborat de consilierul primarului, înregistrat sub nr. 7423/2022; 

 -  Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, finanțe, 

servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, agricultură, amenajarea 

teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător și turism, 

gospodărie comunală, servicii și comerț;  

-  Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii 

cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor 

 Având în vedere prevederile: 

- Ordinul pentru aprobarea „Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene 

aferente Planului National de Redresare si reziliență in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 – 

Fondul local” nr.999/2022, așa cum a fost modificat prin Ordinul nr. 2615/2022;  

 - art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (14) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

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

  

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă participarea Comunei Ciugud în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Apelul Proiect: I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) în vederea 

solicitării unei finanțări nerambursabile pentru obiectivul de investiție: „MODERNIZARE ȘI 

mailto:office@primariaciugud.ro
http://www.primariaciugud.ro/


EXTINDERE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN 

COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA”. 

 Art.2. Se aprobă nota de fundamentare a investiției „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM 

DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA CIUGUD, 

JUDEȚUL ALBA”, conform  anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se  aprobă descrierea sumară a investiției „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE 

MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA CIUGUD, 

JUDEȚUL ALBA”, conform  anexei nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4  Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 200.000,00 euro fără TVA, 

respectiv 984.540,00 lei fără TVA la care se adaugă valoarea TVA de 38.000,00 euro, respectiv 

187.062,6 lei decontat de la Bugetul de Stat.  

 Art.5  Se aprobă suportarea din bugetul local al comunei Ciugud a eventualelor cheltuieli 

neeligibile și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „MODERNIZARE ȘI 

EXTINDERE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN 

COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA”. 

 Art.6 Se mandatează Primarul comunei Ciugud să reprezinte solicitantul Comuna Ciugud în 

relaţia cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pe durata de pregătire a proiectului 

și a contractării, respectiv implementării proiectului. 

Art.7 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Art.8 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei Ciugud, prin 

intermediul compartimentelor de specialitate. 

 Art.9  Hotărârea  se comunică către: 

- Instituţia Prefectului-judeţul Alba; 

- Primarului comunei Ciugud; 

- Compartimentului Juridic; 

- Compartimentului Achiziții publice și Investiții; 

- 1 (un) exemplar la dosar. 

 

    Preşedinte de şedinţă                                       Contrasemnează secretar general 

 

 

Ciugud, 12.10.2022 

Nr.121 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi favorabil exprimate care reprezintă 100 % din 

numărul consilierilor în funcţie 
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           Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.121/2022 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Planului Național de 

Redresare și Reziliență, 

Componenta 10 – Fondul 

Local, Investiția 

MODERNIZAREA ȘI 

EXTINDERE SISTEM DE 

MONITORIZARE ȘI 

SUPRAVEGHERE VIDEO 

A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN 

COMUNA CIUGUD, 

JUDEȚUL ALBA  

 

Titlu apel proiect 

I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme 

inteligente de management urban/local) 

1. 

Descrierea pe scurt a 

situației actuale (date 

statistice, elemente 

specifice, etc.) 

 

 

Siguranța cetățenilor, protejarea bunurilor publice și private sunt priorități strategice pe care și le-

a stabilit administrația locală a comuni Ciugud la nivelul comunității. În cadrul unor consultări 

realizate, în anul 2022, cu cetățenii din satele comunei Ciugud (Ciugud, Limba, Șeușa, Drâmbar, 

Teleac și Hăpria), aceștia au evidențiat faptul că supravegherea video a unității administrativ 

teritoriale îi face să se simtă în siguranță. De asemenea, cetățenii și-au exprimat dorința ca spațiul 

public să fie mai bine monitorizat video, lucru care i-ar face să se simtă în siguranță, să își știe 

copiii în siguranță și să își știe bunurile protejate. Mai mult, având în vedere faptul că nu mai 

există post de poliție cu tură permanentă la Ciugud, ci doar echipaj de intervenție pe mai multe 

comune din zonă, apreciem că se impune implementare unor soluții avansate de supraveghere 

video a drumurilor principale, a instituțiilor publice, a zonelor școlilor și grădinițelor, respectiv a 

zonei de dezvoltare economică. Acest sistem ar avea atât un rol de protecție, dar totodată ar 

descuraja faptele antisociale sau infracționale. Se impune astfel un sistem inteligent cu camere 

care, spre exemplu, să poată detecta numărul de înmatriculare și cu un dispecerat care să integreze 

toată această rețea de supraveghere video.  

Așezată în Podișul Transilvaniei, pe culoarul Alba Iulia – Turda – Cluj, Comuna Ciugud este 

locul în care tradiția se îmbina armonios cu modernismul. Ciugudul se învecinează la nord cu 

comunele Sântimbru și Berghin, la sud cu localitatea Oarda de Jos (municipiul Alba Iulia), la vest 

cu municipiul Alba Iulia, la est cu comuna Daia Romana. Ca unitate administrativ-teritorială 

Ciugud este o comună de gradul III, cu o populație calculată la ultimul recensământ ca fiind de 

3048 de locuitori. Are în componență 6 sate: Ciugud, Limba, Șeușa, Drâmbar, Teleac și Hăpria. 

Satul de centru, Ciugud, este situat la o distanță de 9 kilometri față de municipiul Alba Iulia. 

Forma de relief predominanta este cea de deal propice pentru pășunat, pentru cultura viței de vie 

și a pomilor fructiferi. Zona de luncă întâlnim în apropierea râului Mureș, zona propice culturilor 

agricole, în special a cartofului, legumelor, zarzavaturilor, plantelor tehnice, etc. Exceptând satul 

Hăpria, restul satelor aparținătoare comunei Ciugud sunt riverane Râului Mureș. 

Proiectul presupune achiziționarea și montarea pe raza administrativă a comunei Ciugud a unui 

sistem integrat de monitorizare video care cuprinde camere de monitorizare și un dispecerat de 

stocare și interpretare a datelor, cu softuri suport. Astfel, având în vedere faptul că localitatea 

Ciugud, este străbătută de două drumuri importante (DJ 107 și DJ 107 C), cu valori de trafic 

ridicate, se impune ca rețeaua de supraveghere să cuprindă  și camere de supraveghere inteligente, 

capabile să identifice, spre exemplu, numărul de înmatriculare al unui autoturism, respectiv să 

stabilească traseul acestuia parcurs în localitate. Un astfel de sistem ar fi util în cazul producerii 

unui accident de circulație, urmat de fuga de la locul accidentului a conducătorului auto vinovat, 

sau în cazul unei infracțiuni la comiterea căreia s-a folosit un autoturism.  

Sistemul de supraveghere video integrat cuprinde: rețea de camere de supraveghere video de 

exterior, camere video LPR cu recunoașterea numărului de înmatriculare, unități de stocare date, 

pachet de softuri, componente hardware și software pentru dispecerat integrat de monitorizare 

video. Sistemul va fi instalat în șase localități din comuna Ciugud, respectiv Ciugud, Limba, 

Șeușa, Drâmbar, Teleac și Hăpria, fiind dimensionat pentru a asigura supravegherea în 

intersecțiile de drumuri, locuri de joaca, zone publice intens circulate, zonele școlilor și 

grădinițelor, zone în care se află instituții publice, în scopul asigurării siguranței și ordinii publice.  

2. Necesitatea și oportunitatea 

investiției pentru care se 

aplică 

 

 

Sistemele de supraveghere video prezintă o multitudine de avantaje în comparație cu măsurile de 

securitate tradiționale, oferind oportunități de a economisi bani și chiar de a spori eficiența 

sistemelor pe care le folosim în prezent. Avantajele camerelor de securitate sunt variate, așa că 

le vom trece în revistă pe scurt: 

- Creșterea gradului de motorizare la nivelul comunei, fapt ce generează creșteri 

semnificative ale parametrilor de trafic, în special în zonele de interes public; 
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- Apariția unor situații complexe de trafic sau management rural, care necesită analiză 

rapidă și soluții imediate; 

- Existența unei nevoi de creștere a siguranței publice și de diminuare sau eliminare a 

infracționalității, cu precădere în zonele cu vulnerabilitate ridicată (zona industrială, 

parcuri, școli și grădinițe,  zonele adiacente); 

In concluzie, realizarea de sisteme de supraveghere video, la standard de calitate europeana 

conduce la îmbunătățirea climatului de ordine si siguranța publica, prevenirea si combaterea 

criminalității si mai mult duce la atractivitatea zonei prin atragerea de familii tinere si  de noi 

investitori pentru zonele cu destinație comerciala/industrial. 

Contribuția la rezolvarea problemelor de mediu–acest aspect este acoperit daca consideram rolul 

principal al acestor camera de supraveghere video, si anume cel de supraveghere. Astfel, orice 

încălcare a normelor de protecția mediului (depozitarea abuziva a deșeurilor) va fi înregistrata si 

sancționată in conformitate cu legea. Nu este exagerat sa consideram ca acest sistem va susține 

principiul ecologic “poluatorul plătește”, deoarece astfel se va eficientiza sistemul de 

contravenții, prin cunoașterea făptașului. 

Vor dezvălui mai multe despre stilul de viată al cetățenilor legat de depozitarea deșeurilor, si vor 

constitui material de studiu pentru campanile de educație civica. 

Oportunitățile care vor surveni realizării acestui proiect nu sunt de ignorat, acestea referindu-se 

la creșterea atractivității zonelor de interes, atât din punct de vedere social–prin creșterea 

atractivității zonei pentru populație (ex. familii cu copii–predispuse la migrația spre alte zone), 

cat si economic – prin creșterea numărului de societăți comerciale. Investiția contribuie la 

dezvoltarea comunei, care devine astfel mai sigura, mai curata si mai stabila, un mediu mai 

atractiv pentru investiții si implicit pentru tineri. 

3. Corelarea cu proiecte deja 

implementate la nivel local 

 

 

La nivel local, proiectul „MODERNIZAREA ȘI EXTINDERE SISTEM DE MONITORIZARE 

ȘI SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL 

ALBA” este complementar din punct de vedere tehnic și funcțional cu proiectele de investiții 

publice finalizate asupra infrastructurii de mobilitate ce abordează deficiențele actuale din 

sistemul de transport și îmbunătățește disponibilitatea, calitatea și relevanța infrastructurii rutiere  

rurale, prin asigurarea siguranței locutorilor comunei Ciugud. 

Printre proiectele de investiții publice se numără: 

- prin Programul Național de Dezvoltare Locala, Comuna Ciugud a beneficiat de 

finanțarea unor proiecte de maximă importanță pentru locuitorii acestei comune: 

„Construire pod și drum de acces în comuna Ciugud”; 

- Comuna Ciugud este beneficiara a proiectului, finanțat prin Programul Național de 

Dezvoltare Rurală, cu titlu ”Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna 

Ciugud”. Prin proiectul amintit s-au modernizat rețeaua de infrastructura rutiera din 

Comuna Ciugud: drum comunal DC 40 si străzi din satele: Hăpria, Ciugud, Șeușa, 

Limba Teleac Drâmbar.  

- Reabilitare drum comunal DC306 Ciugud – Daia Romana, Comuna Ciugud, 

investiție realizată din bugetul local al comunei Ciugud; 

De asemenea, putem enumera în satul Drambar, zona de dezvoltare economica, se implementează 

o alta investiție finanțată prin fonduri europene, pe o suprafață de 85.724 mp „Amenajare zona 

de agrement pe malul râului Mureș, în comuna Ciugud”. Aceasta investiție conține mai multe 

obiective:  

- „Construire debarcader pe malul râului Mureș, localitatea Drâmbar, Comuna 

Ciugud”;  

- „Amenajare parc de rulote pe malul râului Mureș, localitatea Drâmbar”. 

- Proiectul „Modernizarea iluminatului public in comuna Ciugud”, finanțat prin 

Administrația Fondului pentru Mediu 

4. Corelarea cu proiecte în 

curs de implementare de la 

nivel local 

 

 

În capitolele anterioare a fost detaliata corelarea cu câteva din proiectele publice implementate de 

Comuna Ciugud, justificându-se astfel necesitatea și oportunitatea implementării prezentului 

proiect. 

În continuare vor fi prezentate succint detaliile relevante din punct de vedere al 

complementarității proiectelor aflate în implementare la nivel local cu proiectul propus a fi 

finanțat prin PNRR. 

Astfel, Comuna Ciugud are în implementare o serie de proiecte finanțate prin programe 

operaționale, programe naționale sau buget local.  

➢ Titlu proiect: Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Ciugud, județul Alba, 

proiect finanțat prin Programul National de Investiții „Anghel Saligny”; 

➢ Amenajare alei de acces si piste de biciclete in zona de agrement in comuna Ciugud – 

proiect finanțat prin POPAM;  
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➢ Schimb de destinație din clădire primărie si consiliul local în centru de zi pentru persoane 

vârstnice și unități de îngrijire la domiciliu, cu modernizare și mansardare – finanțat prin 

Programul Operațional Regional, cod SMIS 127881; 

➢ Dezvoltarea serviciilor socio-educative la nivelul comunei Ciugud prin construirea unei 

grădinițe cu program prelungit – finanțat prin Programul Național de Dezvoltare 

Regională;  

Impactul proiectului este sprijinit si de o serie de masuri de descurajare a infractiunilor întâlnite 

in traficul rutier sau in spatiile publice rurale.  

5. Corelarea cu celelalte 

proiecte pentru care se 

aplică la finanțare 

 

 

➢ Totodată, proiectul este complementar si cu alte proiecte asumate, dar care sunt încadrate in alte 

domenii de intervenție: 

➢ Montare stații de reîncărcare a autovehiculelor electrice în comuna Ciugud( sursa de 

finanțare Administrația fondului de mediu – in etapa de evaluare); 

➢ Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Ciugud 

(sursa de finanțare Administrația fondului de mediu – in etapa de evaluare); 

➢ Construire sală de sport școlară în comuna Ciugud ( sursa de finanțare: Programul 

Național de Construcții de Interes Public sau Social – proiect aflat in etapa de evaluare); 

➢ Construire baza sportiva in comuna Ciugud (sursa de finanțare: Programul Național de 

Construcții de Interes Public sau Social – proiect aflat in etapa de evaluare); 

➢ Amenajare parc în satul Hăpria, comuna Ciugud (proiect aflat in etapa de depunere 

cerere de finanțare); 

➢ Amenajare zona centrală în satul Hăpria (proiect aflat in etapa de depunere cerere de 

finanțare); 

➢ Construire școală în comuna Ciugud; ( proiect aflat in contractare,) 

➢ Primăria comunei Ciugud a depus la finanțare proiecte in cadrul Programului Național de 

Investiții Anghel Saligny, care vizează modernizarea infrastructurii de mobilitate rurală: 

➢ Modernizarea infrastructurii rutiere in comuna Ciugud, care vizează asfaltarea a 6000 

metri de străzi comunale ; 

De asemenea, pentru asigurarea unui serviciu de transport public de calitate, proiectul propus spre 

finanțare este complementar cu: 

- Proiectul „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea 

de vehicule nepoluante și stații de încărcare” proiect depus in colaborare cu 

Municipiul Alba Iulia în cadrul  
Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local, 

Subinvestiția I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de 

vehicule nepoluante), apeluri de proiecte PNRR/2022/C10, prin care la nivelul Municipiul Alba 

Iulia și comunei Ciugud obiectivul principal este achiziționarea a 21 de autobuze electrice 12 m 

și 1 microbuz nepoluant, respectiv instalarea a 22 stații de încărcare lentă si 7 stații de încărcare 

rapidă, în vederea dezvoltării serviciului de transport public. 

- Proiectul „Achiziționare si montare ansamblu de mobilier inteligent in comuna 

Ciugud”, depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

al României, Componenta 10 - Fondul local, Subinvestiția I.1.2 Asigurarea 

infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme 

inteligente de management urban/local), proiect ce prevede achiziționarea de 

mobilier urban cu rol de stație de autobuz cu obiectiv de asigurarea confortului 

mobilității rurale – proiect depus in prima sesiune de proiecte PNRR; 

- Dezvoltarea infrastructurii de transport verde - pistă pentru biciclete în comuna 

Ciugud proiect depus in cadrul apelului I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru 

transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel 

local/metropolitan – PNRR /Componenta 10/Fondul Local; 

Proiectele menționate anterior, incluse in Strategia de dezvoltare locala a Comunei Ciugud se află 

în acest moment la stadiul de idee de proiect sau in contractare însă având în vedere sursele de 

finanțare disponibile în perioada 2021-2027 sunt identificate soluții de finanțare pentru acestea.  

Totodată în acest caz, investițiile proiectelor complementare derulate de Comuna Ciugud pentru 

dezvoltarea mobilității rurale, împreună cu măsurile/activitățile propuse prin cererea de finanțare 

analizată vor conduce la îmbunătățirea generală a calității locuitorilor din Comuna Ciugud. 

În concluzie, proiectul analizat, alături de proiectele complementare sunt definite ca măsuri pe 

care autoritățile publice locale vizează sa le implementeze în exercițiul financiar curent, acestea 

fiind aliniate tuturor prevederilor europene si de mediu, impact pozitiv accesul, calitatea cât și 

siguranța cetățenilor din satele aparținătoare ale comunei, susținând creșterea siguranței 

populației prin implementarea acestor măsuri care vor contura direcția  comunei către atingerea 

principiilor smart village. 
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6. Efectul pozitiv previzionat 

prin realizarea obiectivului 

de investiții 

 

 

Prin realizarea obiectivului de investiții se previzionează obținerea următoarelor beneficii: 

- - Creșterea gradului de siguranță a spațiului public pentru cetățeni, reducerea situațiilor de risc și 

a incidentelor de securitate publică; 

- - Creșterea capacității de analiză și intervenție în zonele de risc și în zonele aglomerate; 

- Creșterea nivelului de digitalizare și integrare digitală la nivelul Comunei Ciugud; 

Asigurarea premiselor pentru fluidizarea traficului rutier și reducerea numărului de incidente în 

trafic; 

7. Modul de îndeplinire a 

condițiilor aferente 

investițiilor 

Investiția este in corelare cu Strategia de dezvoltare a comunei Ciugud 2021-2027, care prevede 

ca si Obiectiv strategic: Creșterea gradului de protecție si siguranță a locuitorilor si dezvoltarea 

serviciilor publice.  

8. Descrierea procesului de 

implementare 

 

 

Proiectul „MODERNIZAREA ȘI EXTINDERE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI 

SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA” 

vizează achiziționarea sistem de supraveghere video in cele 6 sate, Limba, Ciugud, Șeușa, 

Drambar, Teleac și Hăpria.  

  

Valoarea investiției (în EURO): 238.000 euro TVA inclus, din care 200.000 euro fără tva  

reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul National de Redresare și Reziliență, și TVA 

aferent cheltuielilor eligibile in valoare de 38.000 euro, cheltuieli asigurate din bugetul de stat. 

Având in vedere cursul infoero utilizat din luna mai 2021: 1 EURO- 4.9227 lei; 

Valoarea intervențiilor de mai sus (in LEI): 1.171.602,6 lei inclus tva, din care 984.540,00 lei 

fără tva reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul National de Redresare și Reziliență, și 

TVA aferent cheltuielilor eligibile in valoare de 187.062,6 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de 

stat. 

Procesul de implementare a investiției se bazează pe întocmirea unui calendar in care sunt descrise 

activitățile necesare pentru realizarea investiției respectiv termenele de îndeplinire:  

1. Depunerea cererii de finanțare;  

2. Evaluarea cererii de finanțare;  

3. Semnarea contractului de finanțare;  

4. Implementarea proiectului; 

4.1. Desfășurarea procedurilor de achiziție publica pentru servicii, furnizare;  

4.2 efectuarea recepției; 

Termen estimativ de realizarea activităților in implementarea proiectului este de 12 luni.  

Pentru implementarea proiectului vor fi folosite resursele de care dispune UAT Comuna Ciugud:  

1. Manager de proiect: coordonează activitățile proiectului, monitorizează planificarea acțiunilor 

proiectului, urmărește respectarea cerințelor de implementare, coordonează realizarea evaluării 

interne a proiectului, supervizează raportările solicitate de finanțator, certifica necesitatea si 

oportunitatea plaților in proiect; verifica documentația transmisa la MDLPA; asigura întocmirea 

documentației in formatele interne/cele impuse de finanțator; verifica rapoartele/ cererile de 

rambursare / cererile de plata;  

2. Responsabil achiziții publice: verifica documentația de atribuire pentru achizițiile realizate in 

cadrul proiectului; organizează, lansează si realizează procedurile de atribuire;  

3. Responsabil cu managementul financiar: monitorizează efectuarea cheltuielilor conform 

bugetului si le înregistrează in evidentele financiar contabil, corelând toate informațiile financiar 

contabile ale proiectului; asigura respectarea regulilor financiare; furnizează datele relevante 

pentru realizarea rapoartelor financiare periodice;  

4. Responsabil juridic: semnează documentația eferenta proiectului pentru conformitate juridica; 

acorda asistenta juridica si sprijin de specialitate; verifica sub aspectul legalității contractele de 

achiziție de lucrări/servicii prevăzute in proiect, prin aplicarea vizei juridice.  

5. Responsabil cu comunicarea : menține relația cu finanțatorul, participa la întrunirile echipei de 

implementare/ proiect; asigura interfața cu Consiliu Local al comunei pentru proiectele de 

Hotărâre; verifica elaborarea rapoartelor;  

Persoanele din cadrul echipei de implementare dețin o vasta experiența in ceea ce privește 

gestionarea proiectelor finanțate din fonduri publice si implicit fonduri europene.  

Echipa de proiect va asigura activitățile de comunicare, management financiar, monitorizarea 

rezultatelor si evaluarea proiectului pentru realizarea obiectivelor cu respectarea calendarului si 

bugetului proiectului. 

9. Alte informații  

 

NUME SI PRENUME  

DATA 

SEMNĂTURA 

 Preşedinte de şedinţă                                       Contrasemnează secretar general 
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Componenta C10 – Fondul Local 
I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.121/2022 

 

Descrierea sumară a investiției 

„MODERNIZAREA ȘI EXTINDERE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI 

SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL 

ALBA” 

 

Siguranța cetățenilor, protejarea bunurilor publice și private sunt priorități strategice pe care și 

le-a stabilit administrația locală a comuni Ciugud la nivelul comunității. În cadrul unor consultări 

realizate, în anul 2022, cu cetățenii din satele comunei Ciugud (Ciugud, Limba, Șeușa, Drâmbar, 

Teleac și Hăpria), aceștia au evidențiat faptul că supravegherea video a unității administrativ 

teritoriale îi face să se simtă în siguranță. De asemenea, cetățenii și-au exprimat dorința ca spațiul 

public să fie mai bine monitorizat video, lucru care i-ar face să se simtă în siguranță, să își știe copiii 

în siguranță și să își știe bunurile protejate. 

Mai mult, având în vedere faptul că nu mai există post de poliție cu tură permanentă la Ciugud, 

ci doar echipaj de intervenție pe mai multe comune din zonă, apreciem că se impune implementare 

unor soluții avansate de supraveghere video a drumurilor principale, a instituțiilor publice, a zonelor 

școlilor și grădinițelor, respectiv a zonei de dezvoltare economică. Acest sistem ar avea atât un rol de 

protecție, dar totodată ar descuraja faptele antisociale sau infracționale. Se impune astfel un sistem 

inteligent cu camere care, spre exemplu, să poată detecta numărul de înmatriculare și cu un dispecerat 

care să integreze toată această rețea de supraveghere video.  

 

Așezată în Podișul Transilvaniei, pe culoarul Alba Iulia – Turda – Cluj, Comuna Ciugud este 

locul în care tradiția se îmbina armonios cu modernismul. Ciugudul se învecinează la nord cu 

comunele Sântimbru și Berghin, la sud cu localitatea Oarda de Jos (municipiul Alba Iulia), la vest cu 

municipiul Alba Iulia, la est cu comuna Daia Romana. Ca unitate administrativ-teritorială Ciugud 

este o comună de gradul III, cu o populație calculată la ultimul recensământ ca fiind de 3048 de 

locuitori. Are în componență 6 sate: Ciugud, Limba, Șeușa, Drâmbar, Teleac și Hăpria. Satul de 

centru, Ciugud, este situat la o distanță de 9 kilometri față de municipiul Alba Iulia. 

Forma de relief predominanta este cea de deal propice pentru pășunat, pentru cultura viței de vie 

și a pomilor fructiferi. Zona de luncă întâlnim în apropierea râului Mureș, zona propice culturilor 

agricole, în special a cartofului, legumelor, zarzavaturilor, plantelor tehnice, etc. Exceptând satul 

Hăpria, restul satelor aparținătoare comunei Ciugud sunt riverane Râului Mureș. 

 

Proiectul presupune achiziționarea și montarea pe raza administrativă a comunei Ciugud a unui 

sistem integrat de monitorizare video care cuprinde camere de monitorizare și un dispecerat de stocare 

și interpretare a datelor, cu softuri suport. Astfel, având în vedere faptul că localitatea Ciugud, este 

străbătută de două drumuri importante (DJ 107 și DJ 107 C), cu valori de trafic ridicate, se impune 

ca rețeaua de supraveghere să cuprindă  și camere de supraveghere inteligente, capabile să identifice, 

spre exemplu, numărul de înmatriculare al unui autoturism, respectiv să stabilească traseul acestuia 

parcurs în localitate. Un astfel de sistem ar fi util în cazul producerii unui accident de circulație, urmat 

de fuga de la locul accidentului a conducătorului auto vinovat, sau în cazul unei infracțiuni la 

comiterea căreia s-a folosit un autoturism.  

Sistemul de supraveghere video integrat cuprinde: rețea de camere de supraveghere video de 

exterior, camere video LPR cu recunoașterea numărului de înmatriculare, unități de stocare date, 

pachet de softuri, componente hardware și software pentru dispecerat integrat de monitorizare video. 

Sistemul va fi instalat în șase localități din comuna Ciugud, respectiv Ciugud, Limba, Șeușa, 

Drâmbar, Teleac și Hăpria, fiind dimensionat pentru a asigura supravegherea în intersecțiile de 

drumuri, locuri de joaca, zone publice intens circulate, zonele școlilor și grădinițelor, zone în care se 

află instituții publice, în scopul asigurării siguranței și ordinii publice. 

Sistemele de supraveghere video prezintă o multitudine de avantaje în comparație cu măsurile 

de securitate tradiționale, oferind oportunități de a economisi bani și chiar de a spori eficiența 
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sistemelor pe care le folosim în prezent. Avantajele camerelor de securitate sunt variate, așa că le 

vom trece în revistă pe scurt: 

- Creșterea gradului de motorizare la nivelul comunei, fapt ce generează creșteri semnificative 

ale parametrilor de trafic, în special în zonele de interes public; 

- Apariția unor situații complexe de trafic sau management rural, care necesită analiză rapidă 

și soluții imediate; 

- Existența unei nevoi de creștere a siguranței publice și de diminuare sau eliminare a 

infracționalității, cu precădere în zonele cu vulnerabilitate ridicată (zona industrială, parcuri, școli și 

grădinițe,  zonele adiacente); 

In concluzie, realizarea de sisteme de supraveghere video, la standard de calitate europeana 

conduce la îmbunătățirea climatului de ordine si siguranța publica, prevenirea si combaterea 

criminalității si mai mult duce la atractivitatea zonei prin atragerea de familii tinere si  de noi 

investitori pentru zonele cu destinație comerciala/industrial. 

Contribuția la rezolvarea problemelor de mediu–acest aspect este acoperit daca consideram 

rolul principal al acestor camera de supraveghere video, si anume cel de supraveghere. Astfel, orice 

încălcare a normelor de protecția mediului (depozitarea abuziva a deșeurilor) va fi înregistrata si 

sancționată in conformitate cu legea. Nu este exagerat sa consideram ca acest sistem va susține 

principiul ecologic “poluatorul plătește”, deoarece astfel se va eficientiza sistemul de contravenții, 

prin cunoașterea făptașului. 

Vor dezvălui mai multe despre stilul de viată al cetățenilor legat de depozitarea deșeurilor, si 

vor constitui material de studiu pentru campanile de educație civica. 

Oportunitățile care vor surveni realizării acestui proiect nu sunt de ignorat, acestea referindu-

se la creșterea atractivității zonelor de interes, atât din punct de vedere social–prin creșterea 

atractivității zonei pentru populație (ex. familii cu copii–predispuse la migrația spre alte zone), cat si 

economic – prin creșterea numărului de societăți comerciale. Investiția contribuie la dezvoltarea 

comunei, care devine astfel mai sigura, mai curata si mai stabila, un mediu mai atractiv pentru 

investiții si implicit pentru tineri. 

 

Proiectul „MODERNIZAREA ȘI EXTINDERE SISTEM DE MONITORIZARE ȘI 

SUPRAVEGHERE VIDEO A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COMUNA CIUGUD, JUDEȚUL ALBA” 

vizează achiziționarea sistem de supraveghere video in cele 6 sate, Limba, Ciugud, Șeușa, Drambar, 

Teleac și Hăpria.  

Valoarea investiției (în EURO): 238.000 euro TVA inclus, din care 200.000 euro fără tva  reprezintă 

cheltuieli eligibile asigurate din Planul National de Redresare și Reziliență, și TVA aferent 

cheltuielilor eligibile in valoare de 38.000 euro, cheltuieli asigurate din bugetul de stat. 

Având in vedere cursul infoeuro utilizat din luna mai 2021: 1 EURO- 4.9227 lei; 

Valoarea intervențiilor de mai sus (in LEI): 1.171.602,6 lei inclus tva, din care 984.540,00 lei fără 

tva reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul National de Redresare și Reziliență, și TVA 

aferent cheltuielilor eligibile in valoare de 187.062,6 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat. 

 

Prin realizarea obiectivului de investiții se previzionează obținerea următoarelor beneficii: 

- Creșterea gradului de siguranță a spațiului public pentru cetățeni, reducerea situațiilor de risc și a 

incidentelor de securitate publică; 

- Creșterea capacității de analiză și intervenție în zonele de risc și în zonele aglomerate; 

- Creșterea nivelului de digitalizare și integrare digitală la nivelul Comunei Ciugud; 

Asigurarea premiselor pentru fluidizarea traficului rutier și reducerea numărului de incidente în trafic; 

Procesul de implementare a investiției se bazează pe întocmirea unui calendar in care sunt 

descrise activitățile necesare pentru realizarea investiției respectiv termenele de îndeplinire:  

1. Depunerea cererii de finanțare;  

2. Evaluarea cererii de finanțare;  

3. Semnarea contractului de finanțare;  

4. Implementarea proiectului; 

4.1. Desfășurarea procedurilor de achiziție publica pentru servicii, furnizare;  
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4.2 efectuarea recepției; 

Termen estimativ de realizarea activităților in implementarea proiectului este de 12 luni.  

Pentru implementarea proiectului vor fi folosite resursele de care dispune UAT Comuna 

Ciugud:  

1. Manager de proiect: coordonează activitățile proiectului, monitorizează planificarea acțiunilor 

proiectului, urmărește respectarea cerințelor de implementare, coordonează realizarea evaluării 

interne a proiectului, supervizează raportările solicitate de finanțator, certifica necesitatea si 

oportunitatea plaților in proiect; verifica documentația transmisa la MDLPA; asigura întocmirea 

documentației in formatele interne/cele impuse de finanțator; verifica rapoartele/ cererile de 

rambursare / cererile de plata;  

2. Responsabil achiziții publice: verifica documentația de atribuire pentru achizițiile realizate in 

cadrul proiectului; organizează, lansează si realizează procedurile de atribuire;  

3. Responsabil cu managementul financiar: monitorizează efectuarea cheltuielilor conform bugetului 

si le înregistrează in evidentele financiar contabil, corelând toate informațiile financiar contabile ale 

proiectului; asigura respectarea regulilor financiare; furnizează datele relevante pentru realizarea 

rapoartelor financiare periodice;  

4. Responsabil juridic: semnează documentația eferenta proiectului pentru conformitate juridica; 

acorda asistenta juridica si sprijin de specialitate; verifica sub aspectul legalității contractele de 

achiziție de lucrări/servicii prevăzute in proiect, prin aplicarea vizei juridice.  

5. Responsabil cu comunicarea : menține relația cu finanțatorul, participa la întrunirile echipei de 

implementare/ proiect; asigura interfața cu Consiliu Local al comunei pentru proiectele de Hotărâre; 

verifica elaborarea rapoartelor;  

Persoanele din cadrul echipei de implementare dețin o vasta experiența in ceea ce privește 

gestionarea proiectelor finanțate din fonduri publice si implicit fonduri europene.  

Echipa de proiect va asigura activitățile de comunicare, management financiar, monitorizarea 

rezultatelor si evaluarea proiectului pentru realizarea obiectivelor cu respectarea calendarului si 

bugetului proiectului. 
 
 

 

NUME SI PRENUME  

DATA 

SEMNĂTURA  

 

Preşedinte de şedinţă                                       Contrasemnează secretar general 

 


