
Nr.4439/22.06.2021 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea investiției ”Instalarea sistemului CCTV-IP- Supraveghere drumuri 

comunale în comuna Cernat, Icafalău și Albiș” 

 

 

Primarul comunei Cernat, judeţul Covasna,  

Având în vedere documentelor de aderare a Romăniei în Uniunea Europeană în care sunt 

prevăzute realizarea în fiecare așezări omenești sistem de supraveghere pentru prevenirea și 

stoparea fenomenelor infracționale, care impune necesitatea amplasării sistemelor de 

supraveghere în localități,    

În conformitate cu:          

 - planul anual de investiții aprobat pe anul 2021,      

 - certificatul de urbanism nr. 7/19.02.2021 eliberat de Primăria Cernat, 

- prevederile H.G. nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, 

- art. 41. alin.(1) din Legea 273/2006 privind  finanţele publice locale, 

În baza art. 129 alin.(2) lit.”b” şi lit.”d”, coroborat cu alin. (4), lit.”d” şi alin. (7) lit.”s” 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare : 
   

 

H O T Ă R E Ş T E : 

 

 Art.1. Se aprobă investiția ”Instalarea sistemului CCTV-IP- Supraveghere drumuri 

comunale în comuna Cernat, Icafalău și Albiș” și execuția lucrărilor aferente acesteia. 

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Cernat prin aparatul lui de specialitate. 

 

Cernat la 22.06.2021 

 

Inițiator Rákosi Árpád 

 Primar 
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Nr.4440/22.06.2021 

REFERAT  DE  APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre  

privind aprobarea investiției ”Instalarea sistemului CCTV-IP- Supraveghere drumuri 

comunale în comuna Cernat, Icafalău și Albiș” 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Cu ocazie ședinței consiliului local din luna ianuarie 2021 a fost aprobat Hotărârea 

nr.4/2021 privind implementarea proiectului „Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri 

comunale in Comuna Cernat, sat Albiș si Icafalău”. 

Datorită faptului că în ultima perioadă se constată o creștere  acțiunilor antisocială în 

cadrul comunei, la care făptuitorul este greu de identificat sau deloc. Pentru prevenirea acestor 

fapte antisocială precum și la solicitarea continuă a organelor de poliție din comună,  în planul 

anual de investiții am prevăzut achiziționarea de camere de luat vederi și amplasarea acestora în 

diferite zone al localității pentru monitorizarea traficului atât în timpul zilei cât și noaptea.  

Necesitatea și oportunitatea investițiilor se justifică prin faptul că protecția populației 

împotriva faptelor antisociale, de a aduce un plus de liniște, siguranța și confort psihic în rândul 

cetățenilor locale, respective în satul Albiș și Icafalău în Comuna Cernat. 

Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 

investiției, in cazul obținerii finanțării prin Programul National de Dezvoltare Rurala - P.N.D.R., 

potrivit legii. 

De motivele enumerat mai sus, am inițiat proiectul de hotărâre pe care vă rog, ca după 

deliberare să-l aprobați în forma prezentată, adoptând o hotărâre în acest sens cu ocazia ședinței 

ordinare a consiliului local din  luna iunie 2021. 

 

Cernat la 22.06.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr.4441/22.06.2021 

 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre  

privind aprobarea investiției ”Instalarea sistemului CCTV-IP- Supraveghere drumuri 

comunale în comuna Cernat, Icafalău și Albiș” 

 

 

 

 

Subsemnatul Biró Barna Tamás, inspector în compartimentul de resort în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea 

investiției ”Instalarea sistemului CCTV-IP- Supraveghere drumuri comunale în comuna Cernat, 

Icafalău și Albiș”, am reținut că este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar 

și oportun.             

În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărâre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna iunie 

2021. 

 

 

Cernat la 22.06.2021 

 

 

Biró Barna Tamás 
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HOTĂRÂREA NR. 32/2021 

privind aprobarea investiției ”Instalarea sistemului CCTV-IP- Supraveghere drumuri 

comunale în comuna Cernat, Icafalău și Albiș” 

  

Consiliul local al comunei Cernat, județul Covasna, întrunit în ședința ordinară din data 

de 30 iunie 2021, 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobarea întocmită de către primarul 

comunei Cernat, 

Având în vedere prevederile documentelor de aderare a Romăniei în Uniunea Europeană 

în care sunt prevăzute realizarea în fiecare așezări omenești sistem de supraveghere pentru 

prevenirea și stoparea fenomenelor infracționale, care impune necesitatea amplasării sistemelor 

de supraveghere în localități,    

În conformitate cu:          

 - planul anual de investiții aprobat pe anul 2021,      

 - certificatul de urbanism nr. 7/19.02.2021 eliberat de Primăria Cernat, 

- prevederile H.G. nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, 

- art. 41. alin.(1) din Legea 273/2006 privind  finanţele publice locale, 

În baza art. 129 alin.(2) lit.”b” şi lit.”d”, coroborat cu alin. (4), lit.”d” şi alin. (7) lit.”s” 

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare : 
   

 

H O T Ă R E Ş T E : 

 

 Art.1. Se aprobă investiția ”Instalarea sistemului CCTV-IP- Supraveghere drumuri 

comunale în comuna Cernat, Icafalău și Albiș” și execuția lucrărilor aferente acesteia. 

Art.2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Cernat prin aparatul lui de specialitate. 

 

Cernat la 30.06.2021 

  Președintele de ședință       Contrasemnează 

        Vén Gábor        Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 
1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la afişare 
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