
 

Nr. 679/28.01.2022 

PROIECT  DE  HOTĂRĂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza P.T - D.T.A.C., ai investiției 

„Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat 

Albis si Icafalau” aprobat prin HCL nr. 4/2021, și actualizarea devizului general fază 

P.T. -D.T.A.C.   

 Primarul comunei Cernat județul Covasna, analizănd propunerea Compartimentului de 

achiziții publice, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza P.T - D.T.A.C., 

actualizarea devizului general fază P.T. -D.T.A.C. ai investiției „Instalarea Sistem CCTV IP-

Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat Albis si Icafalau” aprobat prin HCL 

nr. 4/2021. 

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 

publice locale, modificată și completată, precum și prevederile art. 10 alin. (4) lit.”b” din HG 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit.”b” coroborat cu alin. (4) lit.”d” și alin. (9), art. 45 alin. 

(1) lit.”b”, art. 115 alin. (1) lit.”b” din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R E Ș T E 

 Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, fază P.T. - D.T.A.C., 

aprobat prin HCL nr. 4/2021 pentru investiția „Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere 

drumuri comunale in Comuna Cernat, sat Albis si Icafalau”, conform anexei nr. 1, care face 

parte integrantă.       

Art.2. Se aprobă actualizarea devizului general fază P.T. - D.T.A.C. aferent investiției 

„Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat Albis si 

Icafalau”,, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă.     

 Art.3. Se aprobă asigurarea cofinanțării proiectului de către autoritatea administrației 

publice locale Comuna Cernat, jud. Covasna, pentru sumele care nu pot fi finanțate din 

fondurile europene, respectiv veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a 

investiției pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plați în cadrul 

Proiectului.  

Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărări se încredințează 

viceprimarul comunei Cernat. 

Cernat la 18.01.2022 

Primar 

Rákosi Árpád 
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H O T Ă R Ă R E A  Nr. 10/2022 

 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza P.T - D.T.A.C., ai investiției 

„Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat 

Albis si Icafalau” aprobat prin HCL nr. 4/2021, și actualizarea devizului general fază 

P.T. -D.T.A.C.   

Consiliul Local al comunei Cernat,  

întrunit în ședință ordinară din 9 februarie 2022,  

 Luând în considerarea proiectul de hotărâre și referatul de aprobare pentru susținerea 

proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza P.T - D.T.A.C., ai 

investiției „Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat Albis 

si Icafalau” aprobat prin HCL nr. 4/2021, și actualizarea devizului general fază P.T. -D.T.A.C.   

Analizănd propunerea Compartimentului de achiziții publice, privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici faza P.T - D.T.A.C., actualizarea devizului general fază P.T. -

D.T.A.C. ai investiției „Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in 

Comuna Cernat, sat Albis si Icafalau” aprobat prin HCL nr. 4/2021. 

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele 

publice locale, modificată și completată, precum și prevederile art. 10 alin. (4) lit.b) din HG 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentației tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b) coroborat cu alin. (4) lit.d) și alin. (9), art. 45 alin. (1) 

lit.b), art. 115 alin. (1) lit.”b” din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R E Ș T E 

 Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, fază P.T. - D.T.A.C., 

aprobat prin HCL nr. 4/2021 pentru investiția „Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere 

drumuri comunale in Comuna Cernat, sat Albis si Icafalau”, conform anexei nr. 1, care face 

parte integrantă.       

Art.2. Se aprobă actualizarea devizului general fază P.T. - D.T.A.C. aferent investiției 

„Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat Albis si 

Icafalau”,, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă.     

 Art.3. Se aprobă asigurarea cofinanțării proiectului de către autoritatea administrației 

publice locale Comuna Cernat, jud. Covasna, pentru sumele care nu pot fi finanțate din 

fondurile europene, respectiv veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a 

investiției pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plați în cadrul 

Proiectului.  

Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărări se încredințează 

primarul comunei Cernat. 

Cernat la 9 februarie 2022 

Președintele de ședință     Contrasemnează pentru legalitate  

  Kerekes János                     Secretar general 

             Kocsis Csilla Bea 
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Nr. 680/28.01.2022 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza P.T - D.T.A.C., ai investiției 

„Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat 

Albis si Icafalau” aprobat prin HCL nr. 4/2021, și actualizarea devizului general fază 

P.T. -D.T.A.C.   

 

 

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 în anul 2021 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.  

Având în vedere Fișa de avizare a conformității a proiectului tehnic, din care rezultă 

că Devizul General prezentat este mai mare decât Bugetul indicativ, și este necesar 

actualizarea valorii suplimentare pe partea neeligibil, trebuie modificat hotărârea inițială.  

Din aceste considerente am inițiat proiectul de hotărâre actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici faza P.T - D.T.A.C., ai investiției „Instalarea Sistem CCTV IP-

Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat Albis si Icafalau” aprobat prin HCL 

nr. 4/2021, și actualizarea devizului general fază P.T. -D.T.A.C.   

 

Cernat la 28.01.2022 

 

 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 681/28.01.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza P.T - D.T.A.C., ai investiției 

„Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat 

Albis si Icafalau” aprobat prin HCL nr. 4/2021, și actualizarea devizului general fază 

P.T. -D.T.A.C.   

 

 

Având în vedere solicitarea de modificarea de AFIR și analizând indicatorilor tehnico-

economici a investiției „Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in 

Comuna Cernat, sat Albis si Icafalau” consider proiectul de hotărâre legal și oportun.  

 

În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărăre 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 februarie 2022. 

 

Consilier, 

Dézsi Réka-Mária 

__________________ 

 

 

Comuna Cernat, la 28.01.2022  
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Nr. 682/28.01.2022 

 

 

Comisia juridică și disciplină 

 

A V I Z 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza P.T - D.T.A.C., ai investiției 

„Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri comunale in Comuna Cernat, sat 

Albis si Icafalau” aprobat prin HCL nr. 4/2021, și actualizarea devizului general fază 

P.T. -D.T.A.C.   

 

 

Comisia juridică și disciplină, în data de 09.02.2022 s-a întrunit în ședință de lucru în 

vederea analizării proiectului de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

faza P.T - D.T.A.C., ai investiției „Instalarea Sistem CCTV IP-Supraveghere drumuri 

comunale in Comuna Cernat, sat Albis si Icafalau” aprobat prin HCL nr. 4/2021, și 

actualizarea devizului general fază P.T. -D.T.A.C.   

Comisia a analizat proiectul de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului, s-a constatat că 

este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Comisia avizează favptabil proiectul de hotărâre şi 

propune spre aprobare de către Consiliul Local. 

 

 

Cernat la 09.02.2022 

 

 

  Președinte      Secretar 

Fabian Sandor     Ven  Gabor 
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