
 
 

ROMÂNIA                                                                                                            
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 3388  
Din 27 iunie 2019 

privind implementarea proiectului ,, Sistem de supraveghere video în orașul Făurei, 
județul Brăila”  

Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 iunie 
2019; 

Având în vedere: 
Ø Referatul de aprobare întocmit de primarul oraşului prin care se susține 

necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității; 

Ø Raportul compartimentului urbanism din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului; 

Ø Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ , Comisia pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 
drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru amenajarea teritoriului şi 
urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, sport şi agrement şi Comisia pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi religie; 

Ø Necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiției publice 
de interes local a cărei documentației tehico-economică și indicatori tehnico-
economici a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/2019; 
În baza prevederilor art. 120 și art. 121 din Constituția României, republicată, 

art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 7 alin. (2) și art. 1166 și 
următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, referitoare la contracte și convenții, art. 20 și 21 din Legea cadru 
a descentralizării nr. 195/2006, art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare și 
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată; 

HOTĂRĂŞTEHOTĂRĂŞTE  
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului ,, Sistem de supraveghere video în 

orașul Făurei, județul Brăila” denumit în continuare Proiectul. 



 
Art. 2. Se aprobă necesitatea și oportunitatea implementării proiectului 

contribuind la creșterea capacității serviciilor publice de interes local și implicit la 
creșterea potențialului economic al zonei. 

Art. 3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioda 
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală- P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile 
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 
ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 5. Proiectul deservește un număr de 3592 locuitori. 
Art. 6. Caracteristicile tehnice ale proiectului sunt aprobate prin H.C.L. 

nr.35/2019. 
Art. 7. Proiectul nu este generator de venituri. 
Art. 8. Reprezentantul legal al Orașului este, potrivit legii, primarul acestuia, în 

dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. 
Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul orașului Făurei – domnul Voinea Ionel. 
Art. 10. Prin grija secretarului oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la 

cunoştinţa persoanelor interesate. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   

ȘOARICE DĂNUȚ CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 

 ICHIM CORNEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


