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PRIVIND  DEMARAREA PROIECTULUI
“SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO CU CIRCUIT INCHIS PENTRU COMUNA

GARBOVI, JUDE UL  IALOMI A”Ț Ț
 Unitatea Administrativ Teritorial  Garbovi, în calitate de beneficiar al finan rii,  a semnat înă ță

data de 23.08.2019 cu Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitar  Ialomia  ț ă ț  contractul de

finan are nr.17/PJDL2019/23.08.2019 pentru implementarea proiectuluiț  “SISTEM DE
SUPRAVEGHERE VIDEO CU CIRCUIT INCHIS PENTRU COMUNA GARBOVI, JUDE ULȚ

IALOMI A”Ț .

Obiectivul general al  proiectului  este cre terea calit i i  vie ii  locuitorilor ora uluiș ăț ț ș   prin 

asigurarea condi iilor optime de via ,  respectiv securitatea cet enilor din comuna Garbovi iț ță ăț ș
crearea premiselor de dezvoltare socio-economic  a localitatii.ă
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 Achizi ionarea i  instalarea sistemului de supraveghere video;ț ș
 Diminuarea gradului de infrac ionalitate din zon ;ț ă
 Cre terea gradului de confort, civiliza ie i  siguran  pentru locuitorii care vor ș ț ș ță

beneficia de implementarea proiectului;

 Ameliorarea efectelor sociale i  economice negative existente în prezent;ș
 Reducerea cheltuielilor cu personalul care asigur  men inerea securit i i  zonei;ă ț ăț
 Asigurarea supravegherii non-stop pentru obiectivele incluse în proiect (24 ore/zi, 

7zile/s pt mân ,  365 zile/an);ă ă ă
 Se asigur  dovezile materiale necesare organelor abilitate în cazul în care sunt ă

evenimente în zona supravegheat ;ă

Valoarea total  a proiectului este de 389.827,00 lei, inclusiv T.V.A., din care:ă

a. Valoarea finan rii nerambursabile ță  este de 199.986,00 lei inclusiv T.V.A.

b. Valoarea cofinan rii din partea beneficiarului este de 189.841,00 lei inclusiv T.V.A.ță

Termenul de finalizare a proiectului, conform contractului de finan are, este de 6 luni de la ț
data semn rii contractului de finan are, respectiv pâna la data de 22.02.2020.ă ț
  Proiect finan at cu sprijinul financiar al Programului Jude ean de Dezvoltare Local  –ț ț ă
Ialomi a 2019.ț


