
R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU 

tf/fax  0254/246170; 0254/246236 ; primariaberiu@gmail.com 

       

HOTĂRÂREA Nr.  10 /2022 

privind implementarea proiectului „Sistem de supraveghere stradal în comuna 

Beriu” 

 

 

Consiliul local al comunei Beriu, județul Hunedora, întrunit în ședința ordinară din 

data de  27.01.2022 ;  

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 12 din 25.01.2022 și  Referatul de 

aprobare nr. 11/ 25.01.2022 al primarului comunei Beriu , prin care se propune  

implementarea proiectului „Sistem de supraveghere stradal în comuna Beriu”; Raportul 

nr. 10 /25.01.2022 al compartimentului Juridic, resurse umane și relații cu publicul din cadrul 

aparatului de specialitate; În baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu 

nr. 1 înregistrat în ședința comisiei din 27.01.2022;  

 Văzând Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R. 2014-2020, Axa 

LEADER, Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală, Masura 1/6B - Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii 

calității vieții în  teritoriul GAL, prin Asociatia SARGETIA GAL 1. 

 În temeiul  art.129, alin. (2), lit.d), alin (7) lit g ,art.139, alin.(1) , art.196 alin.(1) 

lit.a)   din Ordonanța de  urgență 57/2019 privind Codul administrativ;  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Sistem de supraveghere stradal în 

comuna Beriu”, denumit în continuare Proiectul. 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, potrivit legii, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de 

Dezvoltare Rurală - P.N.D.R. 2014-2020, Axa LEADER, Submăsura 19.2 - Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, Masura 1/6B - Dezvoltarea 

satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în  teritoriul GAL, prin Asociatia 

SARGETIA GAL 1. 

Art. 3. – Comuna Beriu se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor 

de întreținere/mentenanta a investiției pe o perioadă   de minimum 5 ani de la data efectuării 

ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 4 .– Ne angajăm să susținem toate cheltuielile neeligibile și dacă va fi cazul 

contribuția proprie, atât cât va fi ea stabilită; 



Art. 5. – Caracteristicile/specificațiile tehnice ale Proiectului sunt cuprinse în anexă, 

care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 

sa calitate și de ordonator principal de credite. 

Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei pentru proiectul „Sistem de supraveghere 

stradal în comuna Beriu” este primarul acesteia, respectiv Bîc Emil-Moise, cu domiciliul în 

localitatea Căstău, nr. 244A, judeţul Hunedoara, posesor a CI seria HD, nr. 034040, eliberat de 

SPCLEP Orăștie, la data de 15.09.2021. 

Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

Comunei Beriu.  

Art. 9 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Beriu, 

în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Beriu și Instituției Prefectului județului 

Hunedoara, Compartimentului contabilitate și se aduce la cunoștință publică prin afișarea pe 

siteul și la sediul primăriei.  

 

Beriu 27.01.2022 

           Președinte de ședință,                Contrasemnează, 

           Cimporesc Mircea Petru                Secretar general, 

         Jr.Firidon Ionela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre  adoptată cu majoritate  simplă 

Total consilieri locali: 13 ,  prezenți 12  Vot deschis.   

pentru: 12  împotriva: 0     abțineri: 0  

 

 

 

 

 

 

 



Județul Hunedoara 

Consiliul Local al comunei Beriu  

Anexa la   HCL nr. 10/2022 

 

Caracteristicile/specificațiile tehnice ale Proiectului ,,Sistem de supraveghere stradal în 

comuna Beriu” 

 

1. Se constata necesitatea investiției propuse prin documentatia tehnica faza DALI în 

vederea  creșterii  siguranței cetățenilor din Comuna Beriu, prin implementarea de 

soluții moderne de supraveghere video, contribuind astfel la creșterea calității vieții, 

crearea de noi locuri de muncă și promovarea economiei sociale, respectând 

principiile dezvoltării sustenabile. 

Prioritățile în ceea ce privește siguranța stradală în comuna Beriu vor fi identificate 

pe baza informațiilor primite de la Poliție, Primărie, precum și de la cetățenii din 

localitate. Infracționalitatea stradală reprezintă un domeniu de interes atât pentru 

activitatea acestor instituții, cât și pentru populație, iar acest interes este legat nu atât 

de evoluția statistică a infracțiunilor care sunt săvârșite în spațiul public, cât de 

impactul social pe care îl generează acest tip de infracțiuni, astfel fiind afectat 

sentimentul de siguranță al cetățeanului și, în legătură directă, percepția populației 

asupra instituțiilor competente în asigurarea siguranței. 

De asemenea alte obiective importante ale acestui proiect sunt: 

a. Cunoașterea permanentă a dinamicii și specificității fenomenului; 

b. Dezvoltarea și eficientizarea activităților de prevenire în corelare cu cele 

combative: 

• Conștientizarea opiniei publice asupra dinamicii și consecințelor 

infracționalității stradale; 

• Dezvoltarea colaborării cu alte instituții guvernamentale și 

neguvernamentale locale; 

• Activități de prevenire și combatere a criminalității stradale. 

c. Creșterea siguranței si prevenirea criminalității in zonele de interes din localitate. 

2. Oportunitatea realizării investiției rezida pe de o parte din posibilitatea accesării 

Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R. 2014-2020, Axa LEADER, 

Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală, Masura 1/6B - Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea 

creșterii calității vieții în  teritoriul GAL, prin Asociatia SARGETIA GAL 1, cat si 

din premisele de dezvoltare ulterioara a condițiilor de viata ale locuitorilor comunei, 

respectiv procurarea unor echipamente care sa sporească sentimentul de siguranță al 

cetățeanului și să prevină criminalitatea. 



3. Investiția are un potential economic semnificativ, deoarece prin crearea condițiilor 

minime de baza pentru locuitorii comunei, se reduce migratia către zonele urbane 

învecinate, se încurajeaza migrarea dinspre zonele urbane spre localitate, aceste 

aspecte având impact asupra economiei locale prin consumul generat de populația 

din comună. 

4. Numărul total al populației comunei, respectiv al locuitorilor deserviți de proiect 

este de 3.138 locuitori, conform Rezultatului final al recensământului populației si 

locuințelor din anul 2011. 

5. Proiectul de investiții are următoarele caracteristici principale: 

 

Valoarea totala a investiției 18.049,27 euro 

Durata de realizare a investiției 12 luni 

 

 

 

 

CARACTERISTICI TEHNICE ECHIPAMENTE: 

Nr. 

crt. 
Denumire 

1 
Camera video supraveghere optimizată pentru 

vederea numerelor de înmatriculare 

2 Înregistrator video de rețea NVR 64 de canale 

3 Card micro SD 128 GB 

4 HDD stocare 4 TB 

5 UPS 380W pentru camere 

6 Sursa de alimentare camere 

7 Cutie depozitare echipamente camere 

8 Cablu FTP cat5e 

 

 

6. Prezenta hotărâre se completează cu datele din hotărârea nr. 9/2022 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice -  faza DALI , respectiv cu indicatorii 

tehnico economici. 

 

           Președinte de ședință,                Contrasemnează, 

           Cimporesc Mircea Petru                Secretar general, 

         Jr.Firidon Ionela 

 



PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 
10/ 2022  

Nr. 
crt.  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu 
majoritate  simplă X  absolută  
calificată2 

27/01/2022   

2  Comunicarea către primar2) 27.01.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului3) 28.01.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 28.01.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu 
caracter individual4)+5) 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie6) sau produce 
efecte juridice7), după caz 

28.01.2022   
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