
 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal: 4121978, CP: 117005, Tel./Fax 

0248 / 735005 

 

PROIECT DE HOTARARE NR._8___ 

privind aprobarea instalarii si utilizarii sistemului de supraveghere video in 

comuna Albestii de Arges 

 

      Consiliul Local al Comunei Albestii de Arges, judetul Arges. 

            Având în vedere: 

     -referatul de aprobare nr.1583/ 04.03.2021, din partea domnilor consilieri local,  

     - raportul de specialitate nr.1584 / 04.03.2021, al compartimentului de resort din cadrul 

Aparatului de  specialitate  al primarului  Comunei Albestii de Arges;  

Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local 

Albestii de Arges;  

 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.g), i), art.136 alin.(1), si 

art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul admninistrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

HOTARASTE: 

  Art.1. (1) Se aproba instalarea si utilizarea sistemului de supraveghere video in 

comuna Albestii de Arges, in vederea cresterii sigurantei cetatenilor si a prevenirii faptelor de 

natura antisociala.  

           (2) Colectarea, inregistrarea, stocarea, utilizarea, transmiterea, dezvaluirea sau 

orice alte operatiuni de prelucrare a imaginilor prin mijloace de supraveghere video care 

permit identificarea directa sau indirecta a persoanelor fizice reprezinta operatiuni de 

prelucrare a datelor cu caracter personal ce intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 363 

/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale 

şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, 

precum şi privind libera circulaţie a acestor date. 

           (3) Finantarea integrala a cheltuielilor necesare achizitionarii sistemului de 

securitate prin supraveghere video se va face din bugetul local.  

           (4) Amplasamentul pentru montarea unui numar de 20 camere supraveghere 

video este prevazut in Anexa la prezenta hotarare.  

             Art.2. Primarul comunei Albestii de Arges prin compartimentele de specialitate va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

             Art.3. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului general al 

comunei, in termenul prevazut de lege si va afisata pe site-ul  comunei Albestii de Arges 

albestiidearges.ro pentru aducerea la cunostinta publica: 

- Primarului comunei Albestii de Arges; 

- Institutiei Prefectului judetului Arges. 

           Data: 04.03.2021 

 Initiator proiect,                                                                          Avizat, 

 Consilieri local,                                                              SECRETAR GENERAL, 

 Cretu Dragos-Iulian                                                                  Isfan Elena 

 

 

                                                                                         

 



 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal: 4121978, CP: 117005,  

Tel./Fax 0248 / 735005 

 

Nr. 1584/ 04.03.2021 

Raport de specialitate la 

Proiectul de hotarare privind aprobarea instalarii si utilizarii sistemului de 

supraveghere video in comuna Albestii de Arges 

 

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.1583/ 04.03.2021 din partea domnului 

consilier local, Cretu Dragos-Iulian; 

Sistemul de supraveghere video pe raza comunei asigura, in functie de necesitatea 

locatiei monitorizate, supraveghere perimetrala, supraveghere de ansamblu sau supraveghere 

de detaliu. O componenta importanta o reprezinta sistemul de monitorizare stradala, care are 

rolul de a proteja populatia impotriva faptelor antisociale, de a preveni si combate actele de 

violenta in spatiile publice, de a preveni si combate actiunile impotriva protectiei mediului si 

de monitorizare a starii de intretinere a salubritatii, de a preveni si combate in timp util 

actiunile de vandalism, deteriorare sau distrugere. 

Datorita domeniului larg de aplicare a unui sistem de monitorizare stradala si a 

posibilitatii de utilizare de catre alte institutii ale statului, cu care beneficiarul colaboreaza pe 

domeniile sale de activitate, solutia aleasa pentru realizarea sistemului va tine cont de 

necesitatea de transfer a datelor (imagini in timp real sau inregistrari) si de accesul unei tere 

parti la aceste rezultate. Sistemul va permite integrarea sa in alte sisteme de supraveghere sau 

in sisteme mai complexe care pot folosi imagini video, realizate ulterior, atat la nivelul 

beneficiarului cat si la nivelul altor institutii care, conform legii, au dreptul de acces la datele 

astfel culese. 

Prin instalarea sistemului de supraveghere stradala se asigura atingerea urmatoarelor 

obiective: 

- rezolvarea problemelor de mediu prin supravegherea permanenta a 

locatiilor unde se depoziteaza ilegal deseuri si gunoaie de alta natura; 

- identificarea persoanelor care vandalizeaza bunurile de interes public si 

privat; 

- prevenirea faptelor de furt si talharie savarsite asupra persoanelor 

vulnerabile; 

- supravegherea persoanelor suspecte, in vederea stabilirii activitatii 

infractionale; 

- dezvoltarea unui climat de incredere si colaborare cu cetatenii si alte 

autoritati publice; 

- depistarea neregulilor produse in trafic; 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, va propun spre dezbatere si adoptare 

Proiectul de hotarare privind aprobarea instalarii si utilizarii sistemului de supraveghere video 

in comuna Albestii de Arges. 

 

Consilier superior, 

Stefan Cristian 

 

 

 

 

 



 
PRIMARIA COMUNEI ALBESTII DE ARGES 

JUDETUL ARGES 

Comuna  Albestii de Arges, Judetul Arges, Cod Fiscal: 4121978, CP: 117005 

 Tel./Fax: 0248 / 735005 

 

Nr. 1583/ 04.03.2021 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind aprobarea instalarii si utilizarii sistemului de 

supraveghere video in comuna Albestii de Arges 

 

Instalarea unui sistem de supraveghere sradal se inscrie in obiectivele de dezvoltare 

durabila a comunei Albestii de Arges. 

Sistemul de supraveghere video pe raza comunei asigura, in functie de necesitatea 

locatiei monitorizate, supraveghere perimetrala, supraveghere de ansamblu sau supraveghere 

de detaliu. O componenta importanta o reprezinta sistemul de monitorizare stradala, care are 

rolul de a proteja populatia impotriva faptelor antisociale, de a preveni si combate actele de 

violenta in spatiile publice, de a preveni si combate actiunile impotriva protectiei mediului si 

de monitorizare a starii de intretinere a salubritatii, de a preveni si combate in timp util 

actiunile de vandalism, deteriorare sau distrugere. 

Tinand seama de prevederile art.136, alin.(8) lit.a) din OUG nr.57 / 2019 privind 

Codul administrativ: “ (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei 

consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de: 

    a) refera tul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de 

iniţiator”, va propun spre dezbatere si adoptare „Proiectul de hotarare privind aprobarea 

instalarii si utilizarii sistemului de supraveghere video in comuna Albestii de Arges. 

 

Consilier local, 

Cretu Dragos-Iulian 

 



 

 

 

 

Anexa la Proiect. nr. _8__/2021 

AMPLASAMENTUL 

Pentru instalarea unui număr de 20 camere de supraveghere video 

 în comuna Albeștii de Argeș 

 

Nr. 

crt 

Satul Amplasament 

1.  Albeștii Pămînteni Captare de apă 

2.  Albeștii Pămînteni Starada Principală nr. 304 -  Grădinița Nouă și Școala Gimnazială 

3.  Albeștii Pămînteni Strada Principală nr. 309 – Primărie și cămin cultural 

4.  Albeștii Pămînteni Intersecția DN 7C cu DJ 704G 

5.  Albeștii Ungureni Strada Principală - Școala primară Ungureni 

6.  Albeștii Ungureni Intersecția DN 7C cu Valea Dumirească 

7.  Albeștii Ungureni Intersecția DN 7C cu DC 259 (Valea Măgurii) 

8.  Albeștii Ungureni Intrarea dinspre comuna Corbeni pe DN 7C 

9.  Albeștii Ungureni La Platforma comunală depozitare gunoi de grajd 

10.  Dobroțu Magazin sătesc intersecție DJ 704G cu Strada Principală 

11.  Dobroțu În zona canalului Hidroelectrica 

12.  Dobroțu În zona Podului peste Valea Cicănească (Luncă) 

13.  Dobroțu  la Pepinieră  

14.  Brătești La Școală 

15.  Brătești La Gospodăria de Apă 

16.  Brătești La Platforma comunală depozitare gunoi de grajd 

17.  Bratesti Statie de epurare 

18.  Albeștii Pămînteni Statie de epurare 

19.  Dobrotu Statie de epurare 

20.  Albestii Paminteni Intrarea dinspre comuna Valea Iasului pe DN 7C 

 

 

 

 


