ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
__________________________________________________________

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț;
Având in vedere prevederile:
Avand in vedere prevederile Legii bugetul de stat pe anul 2017, nr. 6/2017 si Legea nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
Văzând , nota de fundamentare cu nr. 4962 din 16.08.2017, raportul de specialitate a
Biroului contabilitate impozite si taxe locale;
In temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (4) litera a) si ale art. 45 alin. (2), litera a) din Legea
215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare ;
HOTARĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Bodești nr. 37 din
28.03.2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017, cu modificările și completările
ulterioare, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017, conform anexei nr.
1 la prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017, respectiv Lista
obiectivelor de investiții pe anul 2017, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local al
comunei Bodești, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 4 Se aprobă Nota de fundamentare nr. 4962 din 16.08.2017 privind necesitatea și
oportunitatea realizării investiţiei ”Sistem de supraveghere video”, în vederea includerii în Lista
obiectivelor de investiţii şi elaborarea studiului de fezabilitate .
Art. 5 Primarul comunei si contabilul primăriei va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 6 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și
persoanelor interesate.
_________________________________________________________________________
Nr. 67 din 17.08.2017
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,
Hanganu Vasile

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

Anexa nr. 1 la
hotărârea nr. 67 din 17.08.2017 privind
rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe
anul 2017

Rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe anul 2017

Cheltuieli
Suma din buget
-mii lei-

Capitol
24510270- Cheltuieli de capital
administratie
24610270-Cheltuieli de capital ordine
și siguranță publică

Preşedinte de şedință,
Hanganu Vasile

Suma rectificată
-mii lei-

152,50

122,50

3

33

Șef Birou,
Ec. Pascu Mioara

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI

Anexa nr. 2
la Hotararea Consiliului local Bodesti nr. 67 din 17.08.2017 privind
rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017

Lista
obiectivelor de investiții pe anul 2017, cu finanțare parțială sau
integrală de la bugetul local al comunei Bodești
PREVEDERI

Valoarea
totală
actualizată

Nr.
crt.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL din care:

2670,92

2670,92

2670,92 2670,92

A

Lucrări în continuare

1513

1513

1513

B

Lucrări noi
1157,92

1157,92

1157,92

1157,92

122,5

122,5

122,5

122,5

122,5

122,5

122,5

122,5

1.Autoturism

80

80

80

80

2.Garaj si adapost utilaje

40

40

40

40

3. Locuințe pentru tineri,
destinate închirierii

2,5

2,5

2,5

2,5

C

Achiziţii de bunuri şi alte

1513

cheltuieli de investitii
Din TOTAL pe capitole:
51.02 Autoritati executive
A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

C

Achiziţii de bunuri şi alte
cheltuieli de investiţii (TOTAL)

12

13

Termen PIF

Denumirea obiectivului Valoarea
de investiţii
totală

din care:
Tot
Alte surse
al
Total
pe
constituite Alte
col. Surse Credite Credite
aloc.
seama
potrivit surse de la
5 la
bancare bancare
bugetare
transferu
legii
sponzobugetul
proprii
col.
interne externe
col.
rilor de
- fond rizare local
10
11+12
la bug.
rulment de stat

Capacităţi

finanţate din:

14

61.02 Ordine publica si
siguranta nationala

33

33

33

33

A

Lucrari in continuare

B

Lucrari noi

C

Achizitii de bunuri si alte
cheltuieli de investitii (TOTAL)

33

33

33

33

1.Cupa buldoexcavator

3

3

3

3

2. Sistem de supraveghe video

30

30

30

30

65.02 Invatamant

127

127

127

127

127

127

127

127

1.Modernizare Scoala cu cls IVIII Bodestii de Jos

4

4

4

4

2.Centrala termica Scoala
Gimnaziala Bodesti

13

13

13

13

3.Reabilitarea Scoala
Gimnaziala cu clasele V-VIII
Bodesti,jud.Neamt

50

50

50

50

4.Construire si dotare gradinita
in comuna Bodesti,jud.Neamt

40

40

40

40

5.Imprejmuire si amenajare
parcare Scoala Gimnaziala
Bodesti

20

20

20

20

67.02 Cultură recreere şi
religie

172

172

172

172

172

172

172

172

86

86

86

A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

C

Achiziţii de bunuri şi alte
cheltuieli de investiţii (TOTAL)

A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

C

Achiziţii de bunuri şi alte

cheltuieli de investiţii (TOTAL)
1.Modernizare si dotare Camin
86
cultural din satul
Ol b i
B d ti j d N
t

2.Modernizare,renovare si dotare
Camin cultural din satul Bodestii 86
de Jos,com.Bodesti,jud.Neamt

86

86

86

70.02 Locuinte,servicii si
dezvoltare publica

60

60

60

60

A

Lucrări în continuare

B

Lucrări noi

C

Achiziţii de bunuri şi alte
cheltuieli de investiţii (TOTAL)

60

60

60

60

1.Modernizarea sistemului de
iluminat public in comuna
Bodesti,jud.Neamt

25

25

25

25

2.Statii autobuz

25

25

25

25

3.Extindere retea alimentare cu
apa Bodestii de Jos(Stoienesti si
Mihuteni)

10

10

10

10

74.02 Protectia mediului

122

122

122

122

122

122

122

122

1.Infiintarea sistem de canalizare
122
ape uzate in comuna Bodesti

122

122

122

A

Lucrari in continuare

B

Lucrari noi

C

Achizitii de bunuri si alte
cheltuieli de investitii (TOTAL)

A

84.02 Transporturi

2034.42 2034.42

2034.42 2034.42

Lucrari in continuare

1513

1513

1513

1513

1.Modernizare drumuri
locale,comuna
Bodesti,jud.Neamt

1243

1243

1243

1243

2.Pod peste raul Cracau in sat
Oslobeni,zona Biserica,comuna
Bodesti

270

270

270

270

B

Lucrari noi

C

Achizitii de bunuri si alte
cheltuieli de investitii (TOTAL)

521.42 521.42

521.42

521.42

1.Modernizare drumuri
locale,comuna
Bodesti,jud.Neamt

124

124

124

124

2.Pod peste raul Cracau in sat
Oslobeni zona Biserica,comuna
Bodesti

32

32

32

32

3.Modernizare drumuri de
interes local in comuna
Bodesti,jud.Neamt

337.42 337.42

337.42

337.42

4.Modernizare drumuri locale in
10
comuna Bodesti,jud.Neamt(Afir)

10

10

10

5.Realizare canale de scurgere a
apelor pluviale comuna
Bodesti,jud.Neamt

18

18

18

18

Preşedinte de şedință,
Hanganu Vasile

Sef Birou,
ec. Pascu Mioara

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

Nr. 4962 din 16.08.2017
NOTA DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea și oportunitatea realizării investiţiei ”Sistem de supraveghere video” la
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017
Asociatiei TINUTUL RAZESILOR, a lansat sesiunea de selectie a proiectelor pentru
finantarea masurilor privind Investitii pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL, avand ca
beneficiari eligibili autorități publice locale.
Actiunile eligibile conform fisei tehnice a masurii M1/6B aprobata de MADR sunt:
a) Pentru componenta de patrimoniu natural:
- echipamente pentru expunerea publica si protectie a obiectivelor de patrimoniu natural
(echipamente de iluminat, monitorizare video etc).
Se propune implementarea unui proiect privind dotarea comunei Bodești cu un Sistem
de Supraveghere Video electronic foarte necesar, prin achiziția și montajul unui sistem
complex de supraveghere video pentru monitorizarea domeniului public de pe raza comunei
Bodești.
Obiectivul general al acestui proiect este in concordanta cu strategia de dezvoltare si
contribuie la indeplinirea obiectivelor specifice ale masurii M1/6B.
Obiectivul operational al acestui proiect este asigurarea sigurantei locuitorilor, a bunurilor
acestora si ale comunei prin achizitionarea și montarea unui sistem video de supraveghere.
In acest moment comuna Bodești, nu dispune de un sistem de supraveghere video care ar
ajuta foarte mult la identficarea si prinderea mult mai rapida a autorilor unor fapte
reprobabile savarsite cu sau fara intentie pe raza comunei.
Necesitatea si oportunitatea investitiei
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.
1.6 Descrierea funcţională şi tehnologică
Sistemul de supraveghere Video ce va fi achizitionat in cadrul acestei investitii are
urmatoarele caracteristici tehnice:
Camere video digitale IP de exterior, cu rezolutie de minim 2MP si iluminare in infrarosu la
50m.
Camere video digitale IP cu rezolutie de 2MP, lentila varifocala si fuctii inteligente de
recunoastere a numerelor de inmatriculare.
Inregistrator video digital ce permite inregistrarea imaginilor de inalta definitie provenite de
la camere pentru o perioda de 20 de zile;
Monitor pentru afisarea imaginilor atat in timp real cat si a inregistrarilor;
Sursa de alimentare secundara a inregistratorului in cazul unor fluctuatii de tensiune sau
chiar caderea tensiunii de alimentare din reteaua publica.
Camerele se alimenteaza local cu surse in comutatie de 12Vcc, si au un consum maxim de
7,5W. Eficienta surselor de alimentare in comutatie este de 80%.
Valoarea investitiei
Denumire

UM

Sistem de Supraveghere
Video

PU,
RON
Cantitate
fara
TVA

Buc

1

Valoare,
RON
fara
TVA

101.203 101.203

- Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului cuprind pe langa
cheltuieli pentru consultanță ( 1.500 euro) , proiectare( 1.000 euro), monitorizare
și management, inclusiv onorariile pentru consultanta privind durabilitatea
economică și de mediu si taxele pentru eliberarea certificatelor,studiu topo,
precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare
implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională ( aproximativ 2.500
euro)
- Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile
art.45 din Regulamentul (UE) nr. 1305 / 2013 şi îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi
autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele
minime impuse de PNDR 2014 - 2020;
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de
mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de
intervenție, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de
construcții - montaj.
Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului se vor deconta
proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac cheltuielile
de consiliere pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare, care se pot deconta integral în
cadrul primei tranşe de plată.
Conform celor prezentate, consider că este necesar rectificarea bugetului
local aprobat pentru anul 2017, în sensul introducerii pe lista de investiție a
obiectivului de investiție 'Sistem de supraveghere video' la alte cheltuieli de
investiție cu suma de 30.000 lei necesară pentru studiu de fezabilitate, studio
topo, avize și alte documentații necesare în vederea realizării investiției.
Suma necesară va fi luată de la obiectivul de investiției Amenajament pastoral,
întrucât acesta se va realiza gratuit cu fonduri din alte destinații conform legislației în
vigoare.

Primar,
BARNA MARINEL

Preşedinte de şedință,
Hanganu Vasile

