ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

Proiect de hotărâre
Nr. 58 din 18.06.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării Extindere „SISTEM
SUPRAVEGHERE VIDEO”
Inițiator:
primar
Alin-Adrian NICA

Avize necesare:
Aviz favorabil
secretar comună

Proiectul se va lua în discuție la ședința din

-

18.06.2018

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMARUL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

REFERAT DE APROBARE
nr. 4379 din 18.06.2018
pentru proiectul de hotărâre a consiliului local privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai lucrării Extindere „SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO”
Având în vedere prevederile art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215 /
2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că

"Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetele
comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor, se execută numai pe baza unor
documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local
ori de consiliul județean și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în
condițiile prevăzute de lege."
și ținând cont de documentația tehnico-economică pentru lucrarea Extindere „SISTEM
SUPRAVEGHERE VIDEO” .
propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente.

primarul comunei Dudeștii Noi,
Alin-Adrian NICA

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA
COMUNEI DUDEȘTII NOI

RAPORT DE SPECIALITATE
nr. 4378 din 18.06.2018
pentru proiectul de hotărâre a consiliului local privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai lucrării Extindere „SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO”

Analizând oportunitatea extinderii sistemului de supraveghere video din comună
datorită eficienței acestuia s-a întocmit un caiet de sarcini și documentație economică
pentru lucrarea Extindere „SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO”, cu 14 camere video, din
care 4 camere LPR, s-a întocmit un caiet de sarcini și documentație economică, pentru
lucrarea menționată mai sus.

Indicator
Valoare totală a
investiției
Locul unde se află
obiectivul
Durata de realizare a
investiției
Garanție acordată

Indicatori tehnici

Valori
151.250 lei, la care se adaugă TVA
Comuna Dudeștii Noi - Calea Becicherecului, Calea Hodoniului,
Calea Timișoarei, Calea Sânandreiului
2 luni
2 ani
- Camera Video 4K UltraHD 8 MegaPixel IR 80 metri EXIR
exterior, 3840X2160 pixeli 20 fps, obiectiv 2.8mm 102 grade
dechidere sau 4mm lens 79 grade deschidere, compresie H.265+,
H.265, H.264+, H.264, 1/3" Progressive CMOS, auto-iris, 0.01Lux
@(F2.0,AGC ON), Optimizata Day&Night ICR, Digital noise
reduction, 120DB TrueWideDynamicRange, BLC,
microSD/SDHC/SDXC card (pana la 128GB), EXTERIOR -30 °C ~
60C, weatherproof IP67, DC12V/PoE (802.3af) – 10 buc.
- Camera Video LPR Outdoor, NEMA 4X, IP66 and IK10-rated,
lightweight,HDTV 1080p resolution, day/night, fixed camera with CSmount varifocal 3-10.5 mm DC-iris lens. Multiple, individually
configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 1080p at
30 fps. WDR – Forensic Capture and Axis’ Zipstream technology for
reduced bandwidth and storage needs. Video motion detection and
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active tampering alarm. I/O for alarm/event handling,
MicroSD/MicroSDHC memory card slot for optional local video
storage. Power over Ethernet or 8-28 VDC input – 4 buc.
- Software recunoaștere numere de înmatriculare – 3 buc.
- Echipamente auxiliare: Unitate centrală performantă (AMD
Ryzen 7 1700X, 16GB RAM, 1TB RAID1), monitor 21.5" Full HD,
LED, WDM Fast Ethernet Media Converter 10/100Base-TX (7 buc.),
Modul SFP 10/100/1000 Base, WDM

Având în vedere prevederile art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215 /
2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se inaintează spre aprobare
Consiliului Local al Comunei Dudestii No indicatorii tehnico - economici ai lucrării Extindere
„SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO”.
în consecință, propun inițierea unui proiect de hotărâre.

Inspector II
Cosmin UNGUREANU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. -- din 18.06.2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării
Extindere „SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO”
Având în vedere:
a) prevederile art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare;
b) caietul de sarcini și documentația economică pentru lucrarea Extindere
„SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO”.
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat sub nr. 4379 / 2018, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea
nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,
raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr.
215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr. 4378 / 2018,
c) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre
în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului
local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19
noiembrie 2012,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (1) și
art.126 din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică pentru lucrarea Extindere
„SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO”, ai cărei indicatorii tehnico-economici sunt cuprinși în
anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în
mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Timiș, primarului
comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina
de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

? …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Carmen-Livia SIMINIC

? …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S.

F2/A1
LL/LL
EX.4
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ANEXA la Hotărârea nr.___din 18.06.2018

Indicatorii tehnico - economici ai lucrării
Extindere „SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO”

Indicator
Valoare totală a
investiției
Locul unde se află
obiectivul
Durata de realizare a
investiției
Garanție acordată

Indicatori tehnici

Valori
151.250 lei, la care se adaugă TVA
Comuna Dudeștii Noi - Calea Becicherecului, Calea Hodoniului,
Calea Timișoarei, Calea Sânandreiului
2 luni
2 ani
- Camera Video 4K UltraHD 8 MegaPixel IR 80 metri EXIR
exterior, 3840X2160 pixeli 20 fps, obiectiv 2.8mm 102 grade
dechidere sau 4mm lens 79 grade deschidere, compresie H.265+,
H.265, H.264+, H.264, 1/3" Progressive CMOS, auto-iris, 0.01Lux
@(F2.0,AGC ON), Optimizata Day&Night ICR, Digital noise
reduction, 120DB TrueWideDynamicRange, BLC,
microSD/SDHC/SDXC card (pana la 128GB), EXTERIOR -30 °C ~
60C, weatherproof IP67, DC12V/PoE (802.3af) – 10 buc.
- Camera Video LPR Outdoor, NEMA 4X, IP66 and IK10-rated,
lightweight,HDTV 1080p resolution, day/night, fixed camera with CSmount varifocal 3-10.5 mm DC-iris lens. Multiple, individually
configurable H.264 and Motion JPEG streams; max HDTV 1080p at
30 fps. WDR – Forensic Capture and Axis’ Zipstream technology for
reduced bandwidth and storage needs. Video motion detection and
active tampering alarm. I/O for alarm/event handling,
MicroSD/MicroSDHC memory card slot for optional local video
storage. Power over Ethernet or 8-28 VDC input – 4 buc.
- Software recunoaștere numere de înmatriculare – 3 buc.
- Echipamente auxiliare: Unitate centrală performantă (AMD
Ryzen 7 1700X, 16GB RAM, 1TB RAID1), monitor 21.5" Full HD,
LED, WDM Fast Ethernet Media Converter 10/100Base-TX (7 buc.),
Modul SFP 10/100/1000 Base, WDM
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