ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODEȘTI
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ 2613133
_______________________________________________________________________

P R O I E C T nr. 92 din 26.10.2017

Avizat,
Secretar,
Bostan Ionel

HOTĂRÂREA
privind implementarea proiectului

„Sistem de supraveghere video în com una Bodești, județul Neam ț″
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) 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;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
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,
luând act de:
a) referatul de aprobare (expunerea de motive) prezentat de către primarul
comunei Bodești, domnul BARNA MARINEL, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.
6587/26.10.2017, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr. 6588/26.10.2017, prin care se motivează, în drept și în
fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivității;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bodești,
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. ____/2017 privind
aprobarea
documentației tehnico – economice aferentă proiectului „Sistem de supraveghe
video în com una Bodești, județul Neam ț ”,

Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Sistem de supraveghere video în
com una Bodești, județul Neam ț ”, denumit în continuare Proiect.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R. 2014 - 2020, potrivit legii.

Art. 3. – Ajutorul financiar nerambursabil aferent Proiectului reprezintă 100% din
valoarea cheltuielilor eligibile, rezultând o contribuție proprie a comunei de 0%. Orice
cheltuială neeligibilă apărută în perioada de implementare a Proiectului va fi suportată
de comuna Bodești, din surse proprii sau atrase.
Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5
ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 5. – Se însușește necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al Proiectului
ce 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.
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 Proiectului nominalizat pentru relația cu Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în derularea acestuia, este domnul BARNA
MARINEL, primar al comunei Bodești, județul Neamț.
Art. 8. – Autoritățile administrației publice locale se angajează să asigure cofinanțarea
Proiectului.
Art. 9 - Numărul locuitorilor/utilizatorilor direcți și operatorii economici deserviți de
Proiect, dupa caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului sunt cuprinse în
anexe, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Bodești, domnul BARNA MARINEL.
Art. 11. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei
Bodești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bodești și prefectului
județului Neamț și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei,
precum și pe pagina de internet www.bodesti.ro .
Inițiator,
Primar,
Barna Marinel

1)

Se înscrie denumirea județului.

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ

PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BODEȘTI NR. ____ DIN 31.10.2017
Semnătura persoanei
Nr.
Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE
responsabile să
crt.
ZZ/LL/AN
efectueze procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii
/10/2017
2
Comunicarea către primarul comunei1+4)
/10/2017
3
Comunicarea către prefectul județului1+4)
/10/2017
4
Aducerea la cunoștință publică2+3+5)
/10/2017
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)
/10/2017
6
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)
/10/2017
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare:
1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și
prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la
data comunicării oficiale către prefect.”;
3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la
cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4) art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
a) primarului unității administrativ-teritoriale;
b) prefectului județului.”
5) art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija
secretarului unității administrativ-teritoriale.”
2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante.
3) Se înscrie denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
5) Se înscrie denumirea proiectului așa cum apare ea în cererea de finanțare.
6) Se înscrie adresa paginii de internet a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
NOTĂ: Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, potrivit evenimentelor legislative, precum și situației
specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale solicitante.

ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODEȘTI
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ 2613133
Anexa nr. 1 la HC.L. nr.. __10.2017

Privind detalierea caracteristicilor tehnice ale Proiectului

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

Caracteristicile tehnice ale Proiectului sunt detaliate după cum urmează:
Sistemul de supraveghere video cuprinde:
1. 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).
2. 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.
3. Monitor cu următoarele caracteristici tehnice:
 permite afisarea simultana a tuturor canalelor cu o dimensiune pe
orizontala a imaginii fiecarui canal de minim 100 mm.
4. 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.

Inițiator,
Primar,
Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODEȘTI
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ 2613133
Anexa nr. 2 la HC.L. nr.. __10.2017
1. Populația comunei Bodești este de 4.472 locuitori.
2. Numărul locuitorilor comunei Bodești deserviți direct de investiție, este de
4.472 locuitori.
3. Agenții economici deserviți direct de investiție sunt:

Nr.
Crt.

Denumire operatori
economici/investiții
sociale/investiții de
interes public

Date de identificare

1.

Centrul de îngrijire și
asistență Oslobeni

2.

Elemente de identificare
a proiectului finanțat prin
fonduri europene

Rețea rutieră de
accesibilizare

Adresă: sat Oslobeni,
comuna Bodesti

-

Rețea stradală (DN
15C
–
Cămin
Bătrâni - Crăcău)

Mănăstirea Nașterea
Maicii
Domnul
Dumbrăvele

Adresă: sat Oslobeni,
comuna Bodesti

-

Rețea stradală (DN
15C – Dumbrăvele)

3.

Cimitirul
Oslobeni

satul

Adresă: sat Oslobeni,
comuna Bodesti

-

4.

Oborul
Bodești

satul

Adresă: Sat Bodesti,
comuna Bodesti

-

5.

Școala Gimnazială din
comuna Bodești –
Structura Bodeștii de
Jos

Adresă: Sat Bodestii
de
Jos,
comuna
Bodesti

6.

Bisrica Sf. Voievozi
Mihail și Gavril
Bodeștii de Jos

Adresă: Sat Bodestii
de
Jos,
comuna
Bodesti

-

7.

Cimitirul

Adresă: Sat Bodesti,
comuna Bodesti

-

din

din

Rețea stradală (DN
15C – Dumbrăvele)
Rețea stradală (DN
15C – Obor Oancea)
Rețea
stradală
(Școala Bodeștii de
Jos)

-

Rețea
stradală
(Biserica
Bodeștii
de Jos)
Rețea stradală (DN
15C – Cimitir)

Proiect 1: Titlul - Dezvoltarea

prin
retehnologizare
în
productia de tricotaje, codul
8.

YOU &
COMPANY

I TEXTILE

• Adresă: sat Bodesti,
comuna Bodesti, nr.
243, judetul Neamt

proiectului: SMIS 19689.
Proiect
2:
Titlul

Rețea stradală (DN
dezvoltarea 15C – Pavaloaia)
-

Modernizarea si
capacitatii de productie a S.C.
YOU&I TEXTILE COMPANY
SRL., codul proiectului SMIS
43276.

Inițiator,
Primar,
Barna Marinel

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMAR
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 6587 din 26.10.2017

Expunere de motive
privind implementarea proiectului
„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 implementarea
proiectului „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.
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. ______/2017 privind aprobarea
documentației tehnico – economice aferentă.
Conform celor expuse mai sus propun aprobarea implementarii proiectului
„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. 6588 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 implementarii proiectului
„„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

