ROMÂNIA
Judeţul GALAŢI
Comuna SCÎNTEIEŞTI
Cod poştal 807260 Cod Fiscal 3127093
CONSILIUL LOCAL

Tel/Fax: 0236 348000
Tel.
: 0236 348007
E-mail: primaria_scinteiesti@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A NR. 66
din 31.10.2017
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie
„Supraveghere video în Comuna Scînteieşti, judeţul Galaţi”
Iniţiator: Ghiorghe BUTE – Primarul Comunei Scînteieşti, județul Galați;
Proiect de hotărâre nr. 6399/30.10.2017
Având în vedere:
- referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrată la nr. 6399/30.10.2017
- referatul viceprimarului Comunei Scînteieşti nr. 6400/30.10.2017;
- Avizul favorabil al celor trei comisii pe domenii ale consiliului local;
- prevederile HG 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico - economice aferente obiectivelor proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, modificata prin HG 79/2017,
- prevederile art. 291 alin (I) lit b) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,
- prevederile art. 36 alin (4) lit d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În baza art.45 alin. (1 ) şi art.115 alin (1) lit.b) din Legea administratiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÎNTEIEŞTI, întrunit în şedinţă extraordinară
în data de 31 octombrie 2017, adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1 Se aprobă realizarea investiţiei „Supraveghere video în Comuna Scînteieşti, judeţul
Galaţi”
Art. 2 Se aprobă principalii indicatori tehnico – economici ai investiţiei „Supraveghere video în
Comuna Scînteieşti, judeţul Galaţi” după cum urmează:
-

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA: 251.420 lei

-

Camere all-in-one IP de exterior -23 buc;

-

Single-port =23 buc;

-

HDD -8 buc;

-

Inregistrator digital video- 32 canale - 2 buc;

-

Wireless N PoE Outdoor Access Point - 6 buc;
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-

Wireless N VPn Security Router- 3 buc;

-

Cutie IP Racord cabluri alimentare/video/wireless, grad de protective IP 65- 23 buc;

-

Conectori de bransament retea -23 buc;

-

port 10/100 Metal Housing- 4 buc;

-

2410/100/100 base-T port with 4x1000 Base –T/SFP ports-2 buc;

-

24x10/100/1000 Mbps Auto;

-

4X 1000 Base T SFP ports;

-

Media convertor 10/100 single mode-56 single mode;

-

Fibra optica – lungime 2m= 56 buc;

-

Fibra optica cu sufa 12 fibre =7.500 m ;

-

Copex PVC -750 m;

-

Monitoare Led rezolutie 1920x1080x32”=2 buc ;

-

cablu alimentare cu sufa si protective la UV, pt. exterior= 100m ;

-

cablu FTP cu sufa si protective la UV, pt. exterior= 305 m;

-

Carlig sustinere consola= 200 buc, scripete de intins fibra optica= 26 buc., consola pentru
sustinere ASA barcuta=200 buc;

-

cablu HDMI active High Speed – lungime 20 m= 2 buc.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însărcinează primarul Comunei Scînteieşti,
judeţul Galaţi.
Art. 4 Secretarul Comunei Scînteieşti va comunica prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA ,

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL COMUNEI

 …………………………….…

 ……………………………

Marinela ROMAN

Mihaela PIETRARU

Aceasta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi „ pentru ”
Numar consilieri in functie 11; nr. consilieri prezenţi 10
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