ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
COD DE INDETIFICARE FISCALA 2613133
________________________________________________________________________________
P R O I E C T nr. 91 din 26.10.2017
Avizat,
Secretar,
Bostan Ionel
HOTĂRÂREA
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul

„Sistem de supraveghere video în com una Bodești, județul Neam ț″
Consiliul Local al comunei Bodești, judetul Neamt.
Avand în vedere prevederile:
• art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
• Hotărârii Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
• art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
• art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
• art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
• art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
• art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 6585/2017 a primarului comunei.
Văzând raportul de specialitate nr. 6586/2017, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul
„Sistem de supraveghere video în com una Bodești, județul Neam ț″ , ce urmează a fi finanțat din
intermediul Asociației ”Ținutul Răzeșilor”, măsura M1/6B, având caracteristicile tehnice prevăzute în anexa 1,
parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și persoanelor interesate și
va întreprinde demersurile necesare promovării, prin intermediul Consiliului Județean Neamț.
__________________________________________________________________________________
Initiator,
Primar,
Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
COD DE INDETIFICARE FISCALA 2613133
_________________________________________________________________________
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ............/__10.2017
Privind detalierea caracteristicilor tehnice aferente Proiectului
„Sistem de supraveghere video în com una Bodești, județul Neam ț″
1. Indicatori tehnici:
Sistemul de supraveghere video cuprinde:
17 camere cu următoarele caracteristici tehnice:
 rezolutie de minim 2MP (megapixeli),
 iluminare in infrarosu pe timp de noapte la o distanta minima de 40 m,
 rezistenta la umiditate (clasa IP 66),
 suporta tehnologia de recunostere a numerelor de inmatriculare ale autovehiculelor (tehnologia
LPR).
Înregistrator digital de imagini cu următoarele caracteristici tehnice:
 suportă minim 20 de canale video Full HD,
 permite stocarea imaginilor pentru o perioada de minimum 20 de zile la rezolutie 1920 x 1080
@ 25fps,
 permite afisarea canalelor pe un monitor/televizor.
Monitor cu următoarele caracteristici tehnice:
 permite afisarea simultana a tuturor canalelor cu o dimensiune pe orizontala a imaginii fiecarui
canal de minim 100 mm.
17 stâlpi tronconici realizați din beton armat centrifugat, pentru montarea camerelor, cu următoarele
caracteristici tehnice:
 Diametrul exterior la bază: 25 cm;
 Diametrul interior la bază: 15 cm;
 Diametrul exterior la vârf: 15 cm;
 Diametrul interior la vârf: 6 cm;
 Lungimea: 10,00 m;
 Greutatea: 620 kg.
2. Indicatori economici:
• Valoarea totală a investiției (INV), inclusiv TVA (mii lei): 148.687 lei inclusiv TVA, din care 54.939
lei cu TVA, reprezentând construcții montaj (C+M);
• Durata de realizare: 6 luni.

Inițiator,
Primar,
Barna Marinel

ROMANIA

JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMAR
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 6585 din 26.10.2017
Expunere de motive
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul

„Sistem de supraveghere video în com una Bodești, județul Neam ț″
Primarul comunei Bodesti,

In temeiul prevederilor art 45 alin 6 din Legea nr. 215/2001, republicata ,cu modificarile si
completarile ulterioare, privind administraţia publică locală, imi exprim iniţiativa de promovare a unui
proiect de hotarire cu următorul obiect aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „Sistem de supraveghere video în com una

Bodești, județul Neam ț″

, in susţinerea căruia formulez următoarea,
EXPUNERE DE MOTIVE
Petru investitie se solicită ajutor financiar nerambursabil prin intermediul Asociației ”Ținutul
Răzeșilor”, măsura M1/6B, având în vedere următoarele:
 necesitatea realizării Proiectului rezultă din următoarele considerente: va contribui la
diminuarea infracționalității și preîntâmpinarea unor posibile acte de violență, precum și la
creșterea gradului de siguranță a locuitorilor comunei și la păstrarea cadrului natural;
 oportunitatea Proiectului este generată de sursa de finanțare asigurată prin
intermediul Asociației ”Ținutul Răzeșilor”, măsura M1/6B;
 potențialul economic al Proiectului este determinat de rolul multiplu al acestuia în
sensul creșterii gradului de siguranță în cadrul comunei, ceea ce va conduce la creșterea
atractivității zonei pentru o dezvoltare economică durabilă.
Necesitatea implementării acestui proiect este susținută și de faptul că:
- Se vor identifica și securiza zonele potentiale cu probleme - acestea vor include punctele de interes
general din comuna.
- Se vor aplica solutiile cele mai adecvate - una dintre cele mai eficiente solutii o constituie
instalarea camerelor de supraveghere video in zonele identificate, pentru combaterea
comportamentului violent si antisocial.
- Se va descuraja violența si vor oferi, de asemenea, informatii utile pentru investigarea cauzelor
incidentelor. Plasarea corecta a sistemului de suraveghere va asigura functionarea corecta si
eficienta a camerelor de supraveghere.
Acest sistem este necesar pentru realizarea urmatoarelor activitati:
- Supravegherea atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte a drumurilor publice precum si a altor
puncte importante din localitate (scoala, gradinita, primarie, etc.)
- Inregistrarea imaginilor pentru a putea fi analizate ulterior, in cazul in care a avut loc un incident;
- Identificarea numerelor de inmatriculare ale autovehiculelor implicate in savarsirea unor fapte de
natura infractionala;

- Punerea la dispozitia organelor de ordine a inregistrarilor unor astfel de incidente pentru
solutionarea lor in cel mai scurt timp;
- Descurajarea persoanelor care ar avea intentia de a savarsi astfel de infractiuni
Avand in vedere progresele tehnico-economice din ultimii ani si natura tot mai diversa
a factorilor ce pot atenta la siguranta cetateanului, in ziua de azi, un sistem de supraveghere
video este mai mult decat util, dar si cat se poate de necesar. Tocmai de aceea, dotarea
comunei Bodesti cu un sistem de supraveghere video performant este o investitie necesara si
oportuna deoarece va duce la scaderea ratei infractionalitatii in comuna si imbunatatirea
securitatii persoanelor.
Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
Prin implementarea proiectului ”Sistem de supraveghere video în comuna Bodești,
județul Neamț” se urmărește îndeplinirea obiectivului de dezvoltare rurală la care contribuie
măsura M1/6B – ”Investiții pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL” cuprinsă în strategia
de dezvoltare rurală a Asociației Ținutul Răzeșilor și anume ”obținerea unei dezvoltări
teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, corespunzător Reg. UE
1305/2013, art 4, lit. (c).
Obiectivul general al proiectului este obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a
comunei Bodești.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Îmbunătățirea calității vieții populației cu accent pe îmbunătățirea siguranței publice
prin instalarea sistemului de supraveghere video;
2. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale publice prin modernizarea managementului
operaţional şi al resurselor necesare combaterii criminalităţii;
3. Creşterea siguranţei locuitorilor comunei şi securităţii acestora prin implementarea
unui sistem integrat de monitorizare video a domeniului public;
4. Prevenirea criminalităţii prin eficientizarea activităţilor de depistare, detectare şi
combatere a infracţiunilor.
3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnicoeconomice
pentru realizarea obiectivului de investiţii2)
Conform celor expuse mai sus propun aprobarea documentației tehnicoeconomice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „Sistem de supraveghere

video în com una Bodești, județul Neam ț

Primar,
Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMĂRIA
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 6586 din 26.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
privind implementarea proiectului

„Sistem de supraveghere video în com una Bodești, județul Neam ț″
Investitia se incadreaza in prevederile:
• art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
• art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
• art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
• art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
• art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Investiția „Sistem de supraveghere video în comuna Bodești, județul Neamț″ se încadrează în
tipul de sprijin acordat prin intermediul Asociației ”Ținutul Răzeșilor”, măsura M1/6B
Proiectul de investiţie propus satisface obiectivele strategice de creşterea atractivităţii zonelor
rurale din România, de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi de asigurare a accesului la serviciile de
bază pentru comunitatea rurală în siguranță.
Pentru derularea acestui obiectiv de investiţii cu fonduri europene este necesară
aprobarea de către Consiliul Local al comunei Bodesti a documentației tehnicoeconomice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „Sistem de supraveghere

video în com una Bodești, județul Neam ț

Proiectul de hotarare indeplineste conditiile de fond si forma pentru a fi adoptat

Consilier UAT,
Iftode Elena

