
Rezumatul proiectului 
 
 

TITLUL PROIECTULUI: REABILITAREA SI REAMENAJAREA CARTIERULUI “ORASUL 

NOU” DIN LOCALITATEA BALS, JUDETUL OLT. 

 
Denumirea solicitantului CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS JUDETUL OLT 

Adresa sediului 
solicitantului  

Str. N. Balcescu nr.14, Bals, judetul Olt, Romania 

Tipul solicitantului X  unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei 
publice locale) din mediul urban 

 parteneriat de unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale 
administraţiei publice locale)1 

 asociaţie de dezvoltare intercomunitară 
 

1.Obiectivele proiectului : 
-Obiectivul general al proiectului consta în creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în 

orasul Bals regenerarea si revitalizarea acestuia prin reabilitarea infrastructurii urbane .  
-Obiectivul specific al proiectului il constituie imbunatatirea infrastructurii locale de transport in orasul 

Bals . 
 

2.Zona şi amplasamentul. Cartierul propus pentru reabilitare si modernizare este amplasat pe partea dreapta  a 
strazii Nicolae Balcescu, pe sensul de mers spre Slatina, intre Parc si Banca Comerciala, parte care contine si 
portiuni din str. I.Creanga si Nufarului. 
 
3. Indicatori.  Se are in vedere realizarea si reabilitarea a : 

- Nr. spatii parcare : 1 024 buc. 
- Alei carosabile, spatii de parcare – 40 720,0  mp    
- Trotuare si alei pietonale din pavele -10 147,00 mp 
- Trotuare si alei pietonale din asfalt -6 873,00 mp 
- Loc de joaca pt. copii + dotari – 8 buc (844,00 mp) 
- Amenajare puncte de gunoi 15 buc 
- dotari : banci odihna, cosuri de gunoi 
- spatii verzi  20 200,0 mp. 
-8 fantani cu bazin si jet+ 1 fantana la nivel 
-canalizare pluviala-4095 ml 
-borduri prefabricate-11170 ml + 8330 ml 

4.Potenţialii beneficiari ai proiectului: 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt : 
        - locuitorii Orasului Nou Bals– 11597 persoane; 
        - agenti economici - 611 societati comerciale; 
        - participantii la traficul rutier care tranziteaza zona – 88000 autoturisme anual; 

Beneficiari indirecti  

-locuitorii orasului Bals - 21193 pers.  

-potentialii investitori -  95 societati economice 
                                                

 



 
5.Durata de implementare a proiectului: 

- va fi de 24 de luni. 

6.Indicatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

INDICATORI Valoare la începutul 
perioadei de implementare 

Valoare la sfârşitul perioadei de 
implementare  

Rezultat imediat (direct) 
 

  

Spaţii publice modernizate: alei 
carosabile, trotuare si alei 
pietonale, locuri de joaca si 
dotari, parcari , puncte de gunoi 

0  - 1024 buc .-Nr. spatii parcare;  
– 40720,0  mp -  Alei carosabile, spatii de 
parcare ;  
- 10147,00mp -Trotuare si alei pietonale din 
pavele ;  
- 6873,00 mp - Trotuare si alei pietonale din 
asfalt ;  
- 8buc (844,00 mp) - Loc de joaca pt. copii 
+ dotari ; 
-15 buc - Amenajare puncte de gunoi ;  

-8 fantani cu bazin si jet ; 
-1 fantana la nivel ; 
-4095 ml-canalizare pluviala ; 

Interventie peisagistica – 
amenajari peisagistice realizate 

0  - 20.200 mp spatii verzi 

Rezultate induse (indirecte) 
 

  

Numar locuri munca nou create 
total  
-din care femei 

0 29 locuri de munca 
-5 locuri de munca 
 

Numar locuri de muncă după 
durata angajării: permanente ( in 
faza de operare ) total  
-din care femei 

0 4 locuri de munca 
-1 loc de munca 
 

Numar locuri de muncă după 
durata angajării: temporare ( pe 
durata executiei lucrarilor) total  
-din care femei 

0 25 locuri de munca 
-4 locuri de munca 
 

Locuitori care beneficiaza de 
implementarea proiectului-total 
 
-din care beneficiari directi 

 21.193 loc. 
-11.596 loc 



 
7.Surse de finantare a proiectului. 
 

Nr. crt. Surse de finanţare 
Valoare 

                       (RON) 
I. Valoarea totală a proiectului, din care: 20.589.348,24 
I.a. Valoarea neeligibilă a proiectului 225.589,50 

I.b. Valoarea eligibilă a proiectului 16.414.216,50 

I.c. TVA 3.949.542,24 

II. Contribuţia proprie în proiect, din care:                                4.503.416,07 

II.a. 
Contribuţia solicitantului la cheltuielile 
eligibile 

328.284,33 

II.b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuielile 
neeligibile 

225.589,50 

II.c. 
[doar în cazul proiectelor generatoare de 
venit] Autofinanţarea proiectului 

Nu este cazul 

II.d. TVA  3.949.542,24 

III. 
Asistenţă financiară nerambursabilă 
solicitată 16.085.932,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rezumatul proiectului. 
 

TITLUL PROIECTULUI: 
MONTAT CAMERE DE LUAT VEDERI IN CARTIERUL ”ORASUL 
NOU”, LOCALITATEA BALS, JUD. OLT. 

 
Denumirea solicitantului CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BALS JUDETUL OLT 

Adresa sediului 
solicitantului  

Str. N. Balcescu nr.14, Bals, judetul Olt, Romania 

Tipul solicitantului X  unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei 
publice locale) din mediul urban 

 parteneriat de unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale 
administraţiei publice locale)2 

 asociaţie de dezvoltare intercomunitară 
 

1.Obiectivele proiectului  
O solutie eficientă pentru reducerea infractionalitătii în spatiile publice o poate constitui prevenirea 

acestui fenomen. 
Astfel, prin crearea unui sistem de supraveghere video la nivelul zonei de actiune urbană, care să vizeze 

spatiile publice cele mai des frecventate de către cetăteni ar conduce la descurajarea si implicit reducerea 
săvârsirii faptelor de natură infractională în cadrul acestora. Pe lângă caracterul preventiv, un sistem de 
supraveghere video ar da dovadă de o utilitate deosebită în cazul săvârsirii unor astfel de fapte, datorită 
dovezilor colectate prin intermediul acestuia. 
Obiectiv general: îmbunătătirea sigurantei, securitătii locuitorilor 
Obiectivele specifice care urmeaza a fi atinse prin acest proiect sunt:  

o Asigurarea sigurantei si securitatatii in spatiile publice;  
o Managementul eficient al situatiilor de urgenta;  
o Caracterul preventiv menit sa descurajeze infractionalitatea;  
o Probarea eventualelor infractiuni in instanta;  
o Respectarea legii in trafic – camerele video vor fi utilizate si pentru detectarea infractiunilor precum 

trecerea pe culoarea rosie a semaforului, blocare intersectiei, parcarea in locuri nepermise. 
 
In proiect s-a propus instalarea a 10 camere de luat vederi in urmatoarele puncte: 
 1-Zona BCR – gara- Monument in intersectie 
 2-Zona bl.31 bis- parcare 
 3-Zona blocurilor ANL-AJOFM- parcare 
 4-Zona Spital municipal 
 5-Zona Termex 
 6-Zona Biserica 
 7-Zona Biblioteca- Gradinita 
 8-Zona Platou Casa Tineretului 
 9-Zona Parc- Primarie 
 10-Zona teren de sport- bl.11 
Facem urmatoarele precizari: 
 1.Aceasta camera va supraveghea intersectia strazii Petre Pandrea(strada Garii) cu strada N. Balcescu , 
care este in acelasi timp drum national si european (DN 65- E 574). In intersectie se afla Monumentul eroilor 
(poz.222- MO 639 bis/ 2002)  , si mai multe cladiri importante cum sunt cladirea BCR Bals, Magazinul Plus, o 
Biserica si spatii comerciale. Camera va fi instalata pe stalp metalic amplasat pe spatiul verde de langa trotuar. 
Spatiul verde apartine domeniului privat al CL Bals. 
 2.Aceasta camera va supraveghea aleile carosabile si parcarile din imediata vecinatate a acestora, 
precum si locuintele si obiectivele comerciale din zona. In zona se afla si o Gradinita. Camera va fi instalata pe 
stalp metalic amplasat pe spatiul verde de langa trotuarul aleii carosabile. Spatiul verde apartine domeniului 
privat al CL Bals.Aleea carosabila poz. 41 (MO 639 bis /2002). 

                                                
” din acest formular. 



 3.Camera va supraveghea locuintele ANL (60 ap), AJOFM-ul, spatiile comerciale si parcarile din zona. 
Camera va fi instalata pe stalp metalic amplasat pe spatiul verde de langa trotuarul aleii carosabile. Spatiul 
verde apartine domeniului privat al CL Bals.Aleea carosabila poz. 41 (MO 639 bis 2002). 
 4. Camera va supraveghea obiectivele Spitalului orasenesc (poz.201- MO 639 bis/ 2002) si traficul pe 
strada N. Balcescu (DN 65- E574). Ea va fi instalata pe imobilul in care functioneaza unitatea medicala. 
 5. Camera va supraveghea intersectia strazii Nufarului (poz.1- MO 639 bis/ 2002) cu strada N. 
Balcescu (DN 65- E574). Camera va fi instalata pe stalp metalic amplasat pe spatiul verde de langa trotuarul 
strazii. Spatiul verde apartine domeniului privat al CL Bals. 
 6. Aceasta camera va supraveghea o zona in care se afla Biserica principala a orasului, podul de pe raul 
Oltet, Judecatoria Bals, zona tranzitat de strada N. Balcescu (DN 65- E574). Camera va fi instalata pe stalp 
metalic amplasat pe spatiul verde de langa trotuar. Spatiul verde apartine domeniului privat al CL Bals. 
 7. Camera supravegheaza zona cuprinsa intre Primaria orasului Bals, Biblioteca oraseneasca, 
cinematograful Gloria si Gradinita. Obiectivele sunt dispuse pe traseul aleii carosabile(poz.41- MO 639 bis/ 
2002)  care se intersecteaza cu strada N. Balcescu (DN 65- E574).Camera va fi instalata pe stalp metalic 
amplasat pe spatiul verde de langa trotuar. Spatiul verde apartine domeniului privat al CL Bals. 
 8. Camera supravegheaza Platoul Casei Tineretului si este inconjurat de cladiri cu activitati financiar- 
bancare, sociale si comerciale, precum si o trecere de pietoni de pe strada N. Balcescu (DN 65- E574) foarte 
aglomerata. Camera va fi instalata pe stalp metalic amplasat pe spatiul verde de langa trotuar. Spatiul verde 
apartine domeniului privat al CL Bals. 
 9. Aceasta camera supravegheaza Parculetul dintre Casa Tineretului (poz.260- MO 639 bis/ 2002)   si 
Primaria Bals. Camera va fi instalata pe stalp metalic amplasat pe spatiul verde de langa trotuar. Spatiul verde 
apartine domeniului privat al CL Bals. 

 10. Camera supravegheaza terenul de sporta (handbal, tenis de camp)- (poz.263- MO 639 bis/ 2002) de 
langa Parcul Central al orasului. Camera va fi instalata pe stalp metalic amplasat pe spatiul verde de langa 
trotuar. Spatiul verde apartine domeniului privat al CL Bals.  
 

2.Potenţialii beneficiari ai proiectulu: 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt : 
        - locuitorii Orasului Nou Bals– 11597 persoane; 
        - agenti economici --- 611 societati comerciale; 
        - participantii la traficul rutier care tranziteaza zona – 88000 autoturisme anual; 
      Modul in care au fost consultati  beneficiarii in conceperea proiectului - Prin intermediul sondajului de 
opinie au fost aplicate 300 de chestionare cetatenilor orasului BALS din judetul Olt pentru a afla atitudinea 
locuitorilor cu privire la prioritatile de dezvoltare ale orasului pe urmatorii 7 ani si implicit asupra proiectelor 
prioritare ale PIDU.  

Beneficiari indirecti  

-locuitorii orasului Bals --- 21193 pers.  

-potentialii investitori --  95 societati economice 

3.Durata de implementare a proiectului: 
- va fi de 5 luni. 

 

4.Indicatori 

INDICATORI Valoare la începutul 
perioadei de implementare 

Valoare la sfârşitul perioadei de 
implementare  

Rezultat imediat (direct)   

Numar camere de 0  - 10 camere de luat vederi  



 
 
 

 

5.SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI  
 

 

Nr. crt. Surse de finanţare 
Valoare 
(RON) 

I. Valoarea totală a proiectului, din care:                                                  905.887,66 
I.a. Valoarea neeligibilă a proiectului                                105.171,65  
I.b. Valoarea eligibilă a proiectului                                626.353,51 

I.c. TVA                               174.362,50 

II. Contribuţia proprie în proiect, din care:                               292.061,22 

II.a. 
Contribuţia solicitantului la         
cheltuielile eligibile 

                               12.527,07 

II.b. 
Contribuţia solicitantului la cheltuielile 
neeligibile 

                             105.171,65 

II.c. 
[doar în cazul proiectelor generatoare de 
venit] Autofinanţarea proiectului 

                          -nu este cazul) 

II.d. TVA                               174.362,50 

III. 
Asistenţă financiară nerambursabilă 
solicitată 

                             613.826,44 

 

supraveghere 
Locuitori care beneficiază de 
implementarea proiectului 

0 - 11597 locuitori 

Companii stabilite în „zona de 
acţiune urbană” 

0 - 611 societatii comerciale 

Rezultate induse (indirecte)   

Numar locuri munca nou create 
total  

0 13 locuri de munca 

Numar locuri de muncă după 
durata angajării: permanente ( 
in faza de operare ) total  

0 3-locuri de munca 

Numar locuri de muncă după 
durata angajării: temporare ( pe  
durata executiei lucrarilor) 
total  

0 10-locuri de munca 


