ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
COD DE INDETIFICARE FISCALA 2613133
________________________________________________________________________________
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.
__________________________________________________________________________________

Nr. 79 din 31.10.2017

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Burduloi Eugen

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 79 din 31.10.2017
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.

Preşedinte de şedință,
Burduloi Eugen

