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EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA 

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului         

„ Monitorizarea video a canalului Bega şi a zonei centrale a municipiului Timişoara” 

 
 

Având în vedere referatul cu nr. 8047/26.11.2018 al Direcţiei Poliţiei Locale, înregistrat la 

Primăria Municipiului Timişoara cu nr. CTE2018-55/27.11.2018 privind avizarea de către CTE a 

documentaţiei tehnico economice aferentă obiectivului de investiţie „ Monitorizarea video a canalului 

Bega şi a zonei centrale a municipiului Timişoara”,  prin care se propune aprobarea Studiului de 

Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. 

Având în vedere că prin realizarea proiectului investiţional propus, se urmăreşte atingerea 

următoarelor rezultate: 

 extinderea zonelor monitorizate în zona centrală (str. Eugeniu de Savoya, str. Florimund 

Mercy,str. 2 Mai, str. Francesco Griselinii, str.Proclamaţia de la Timişoara, str. Augustin Pacha, 

str.Mărăşeşti) pentru asigurarea siguranţei cetăţenilor şi a turiştilor în contextul în care oraşul 

Timişoara a fost desemnat  Capitala Europeană a Culturii 2021; 

 monitorizarea pe timp de iarnă a tuturor investiţiilor realizate de către municipalitate pe malul 

canalului Bega, perioadă în care şalupa aflată în dotare nu va putea asigura patrularea datorită 

condiţiilor atmosferice nefavorabile;   

 în toate locaţiile care presupun lucrări de infrastructură si în imediata apropiere a zonei de 

intervenție se răgăsesc obiective ale municipalității care pot fi interconectate la rețeaua de fibră 

optică, motiv pentru care s-a optat pentru cuprinderea si acestor obiective în documentația 

tehnico-economică (ex.  acoperirea cu infrastructură şi a zonei din imediata  apropiere a 

Catedralei şi a Parcului Central şi interconectarea tuturor obiectivelor municipalităţii din 

imediata apropierea a acestora); 

 reducerea timpilor de intervenţie al poliţiştilor locali şi extinderea zonelor acoperite cu patrule 

auto şi pedestre; 

 identificarea persoanelor care comit fapte de natură contravenţională şi infractională mai uşor 

şi în timp scurt, precum şi furnizarea de imagini organelor abilitate pentru stabilirea şi 

identificarea ulterioară a identităţii acestora; 

 reducerea numărului de distrugeri a bunurilor aparţinând municipalităţii care rămân cu  autori 

necunoscuti; 

 îmbunătățirea condiţiilor de agrement pe malurile canalului Bega; 

 creşterea gradului de securitate în zonele deficitare din acest punct de vedere; 



 

 îmbunătățirea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale prin identificarea mai ușoară a infracţiunilor 

din zonele monitorizate; 

 scăderea infracțiunilor de furt și evitarea creării de rampe clandestine de gunoi în imediata 

apropiere. 

        

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 

Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „ Monitorizarea video a canalului Bega 

şi a zonei centrale a municipiului Timişoara”.   
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