ROMÂNIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.40
din 31.05. 2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectului „Camere
supraveghere video in comuna Bordei Verde, judetul Braila”
Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara
in data de 31.05.2018
Tinand cont de:
a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată;
b) art. 8 si 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) si art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
In temeiul :
Prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările
ulterioare
Luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Bordei Verde, în
calitatea sa de initiator.
b) raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local Bordei Verde,

Hotaraste:
Art1. Se aproba indicatorii tehnico – economici pentru Proiectul Camere
supraveghere video in comuna Bordei Verde, judetul Brăila, dupa cum urmeaza:
I.

Indicatori economici

Valoarea totala inclusiv TVA: 327.700,30 lei
Valoarea totala fara TVA: 275.378,40 lei
Investitia de baza inclusiv TVA: 297.909,36 lei
Investitia de baza fara TVA: 250.344 lei
II. Indicatori tehnici
 Sistem de monitorizare video cu camere, fibra optica si unitate de
stocare
III. Durata de realizare: 12 luni
Art2. Primarul va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari;
Art.3. Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal,Institutiei Prefectului
judetul Braila,cat si celor interesati de secretarul comunei si va fi facuta public prin
afisare la sediul institutiei.
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Contrasemnează,
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