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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Planului Național de 
Redresare și Reziliență, 
Componenta 10 – Fondul 
Local, Investiția I1- 
Mobilitatea urban[ durabil[ 
Sub-investiția I.1.2- 
Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde –
ITS/alte infrastructuri TIC 

Titlu apel proiect: 
„ Sistem de supraveghere  video stradal  cu dispecerat de 
monitorizare  în comuna  Cuca , județul Galați” 

1. 

Descrierea pe scurt a 
situației actuale (date 
statistice, elemente 
specifice, etc.) 
 
 

Având în vederea distribuția ascendentă a infracțiunilor contra 

persoanelor, contra patrimoniului și siguranței publice , existența 

unor zone cu grad ridicat de vulnerabilitate , sunt necesare măsuri 

suplimentare de creștere a siguranței publice și de diminuare sau 

eliminare a infracționalității , cu precădere în zone cu 

vulnerabilitate ridicată fiind : Zonele mărginașe ale comunei , 

centrul localității cu  sediul instituțiilor locale , primărie , școală , 

grădiniță , filiala CEC  , magazine pentru desfacerea de mărfuri , 

biserici , etc. 

Pe cale de consecință, extinderea sistemului de supraveghere 

video stradal constituie o soluție modernă pentru asigurarea unui 

management rural care să sporească gradul de securitate , 

confort și încredere a locuitorilor comunei  Cuca , județul Galați. 
2. Necesitatea și 

oportunitatea investiției 
pentru care se aplică 
 
 

Investiția pentru care se aplică presupune construirea și 
achiziționarea unui sistem modern de supravegehre video stradal 
la nivelul comunei Cuca , județul Galați. 
Necesitatea investiției derivă din:  
Creșterea gradului de motorizare la nivelul comunei, fapt ce 
generează creșteri semnificative ale parametrilor de trafic, în 
special în zona centrală;  
Existența unei nevoi de creștere a siguranței publice și de 
diminuare sau eliminare a infracționalității, cu precădere în zonele 
cu vulnerabilitate ridicată  zona  mărginașă.  
Oportunitatea investiției este stabilită și prin SDL a comunei Cuca 
,perioada 2021 - 2027, (extras atașat) aprobată prin HCL nr. 78 
din  16.12.2021 
 

3. Corelarea cu proiecte 
deja implementate la nivel 
local 
 
 

La nivelul comunei  Cuca  investiția se corelează cu prociectul: 
Sistem de supraveghere video stradal comuna  Cuca , județul 
Galați în anul 2021 . 
Prin intermediul acestui proiect s-au autorizat un număr de    25 
camere de supraveghere video stradale, precum și alte 
echipamente: accesorii,monitoare,etc 
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Lucrare finanțată prin GAL EREMIA GRIGORESCU 1863. 
  
 
 
Complementaritatea cu proiectul de față, constă în faptul că, prin 
prezentul proiect se propune o extindere a sistemului de 
supraveghere video stradal în vederea reducerii parametrilor de 
infracționalitate din mediul public, care a înregistrat o rată 
crescută în ultimul an. 
 

4. Corelarea cu proiecte în 
curs de implementare de 
la nivel local 
 
 

La nivelul comunei Cuca , județul Galați se află în curs de 
implementare proiectele:  

 

5. Corelarea cu celelalte 
proiecte pentru care se 
aplică la finanțare 
 
 

Comuna Cuca  , județul Galați a depus la sesiunea din dacă 
mai există proiecte depuse in sesiune anterioara pe 
componenta C10 

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 Cuca , județul Galați;  
Asigurarea premiselor pentru fluidizarea traficului rutier și 
reducerea numărului de incidente în trafic; 
Prezenta cerere de finanțare este prima introdusă de comuna 
Cuca , județul Galați în cadrul Componentei 10 din PNRR. 
 

7. Modul de îndeplinire a 
condițiilor aferente 
investițiilor 
 
 

Proiectul propus îndeplinește condițiile prevăzute în Ghidul 
Solicitantului privind Investiția 1, Sub-investiția 1.1.2, astfel:  
a) Corespond în Strategia de DezvoltareLocală a comunei Cuca , 
județul Galați pentru perioada 2021-2027 (extras perioada 2020 - 
2027, poz. 54, pg.219). 

8. Descrierea procesului de 
implementare 
 
 

În ceea ce privește procesul de implementare a proiectului, 
acesta se va derula conform ciclului managementului de proiect 
descrise în procesul de implementare astfel: 

 Semnarea contractului de finanțare cu MDLPA; 
 Organizarea procedurii de achiziție a lucrărilor de 

construire (extindere) a sistemului de supraveghere video  
stradal cu dispecerat video(rețea fibră optică, camere, 
accesorii); 

 Organizarea procedurii de achiziție dronă pentru 
inspectarea zonelor / situațiilor de risc din comuna Cuca , 
județulGalați;  

 Contractarea executantului lucrărilor de construire 
(extindere) a sistemului de supraveghere video stradal cu 
dispecerat video (rețea fibră optică, camere, accesorii);  

 Recepția lucrărilor; 
 Înaintarea documentelor finale către MDLPA. 



 

 

 3

9. Alte informații 
 
 

Bugetul necesar implementării proiectului: „Sistem de 
supravegehre video stradal cu dispecerat video în comuna Cuca , 
județul Galați” este de 436.070,374 lei (exclusiv TVA) , 

 

 
 
     P R I M A R, 
NUME SI PRENUME : Vlad Mihăiță  
DATA   18.10.2022 
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