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HorinAnE
pentru modificarea art.5 din Hotlrirea Consiliului Local nr.56 din26.06.2019

privind implementarea proiectului ,rsistem de supraveghere oraq cizlneqti"

Consiliul Local al oraqului Ciz[negti, intrunit in qedin{a extraordinari din data de 27

NOIEMBRIE 2020"

Avind in vedere.

- referatul de aprobare n, @/ dinl!,//--.202a al Primarului ora$ului cizinesti;

- prevederile Hotdririi Consiliului Local nr.56 din 26.06.201 9 privind implementarea proiectului

,,Sistem de supraveghere Ora$ Cizineqti",

- prevederile incheierii Judecitoriei Slobozia pronun[atd la data de 19'lo'2020 in dosarul

nr.448Ol372l2[2|prin care a fost validat mandatul de primar al oraqului CizineEti al dlui' Stelian Traian'

Examinind:
- raportul compartimentului Achizilii Publice, Investilii 5i Protecfia Mediului n, 6'fu/ ai"

{1. /!: -?ozo;- avizul Comisiei Pentru

financiare, investilii' organizare

.2020.

prognozd gi programe de dezvoltare economici, activitl1i

gi funclionare a serviciilor publice de interes local nr'

privat, patrimoniu, agriculturi 5i proteclia mediului inconjur[tor'

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

economico-
din

administrarea domeniului public 5i

fonduri europene, IT - comunicare

Guvernului nr.5712019

Avizato

Secretat' General al U.A.T'
Oancea Georgeta

online nr. 

- 

din 

-.2020'
tn conformitate cu art.l54 alin.(6) din Ordonanla de urgen![ a Guvernulul, nr.5712019 Privind

Codul administrativ, cu modific[rile 5i completdrile ulterioare'

in temeiul prevederilor art. l39,alin.(3) lit.d) din Ordonanla de urgen{6 a

privind Codul administrativ. cu modificarile 9i complet6rile ulterioare,

HOTARi$TE:

Art. r. prevederile art.5 din Hotirirea Consiliului Local nr.56 din 26.06'2019 se modifici si va

avea urmdtorul conlinut.

,oArt.S. Reprezentantul legal al Unititii administrativ-teritoriale ora$ C[zlnegti este, potrivit legii'

primarul acesteia dl. stelian Traian, in dubla sa calitate si de ordonator principal de credite'

Art. tr. Primarul oraEului caz5ne5ti, prin compartimentele de specialitate, va aduce la indeplinire

prevederile Prezentei hotiriri.



JUDETUL IALOMITA
PRTMARTA ORASULUT CAZAN ESI

Nr.6701 din23.LL.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotir6re pentru modificarea art,5 din Hotirirea Consiliului Local

nr.56 din 26.06.2019 privind implementarea proiectului
,,Sistem de supraveghere Ora; CIzInegti"

Prin Hotir5rea nr.55 din 26.06.2019, Consiliului Local a aprobat implementarea
proiectului ,,Sistem de supraveghere Orag Cizinegti" in cadrul Mdsurii L9.2-7.4168 -

,,Sprijin pentru investi!ii in crearea, imbun5tSlirea gi/sau extinderea serviciilor locale de

baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de agrement si culturale si a infrastructurii

afrente " prin GAL lalomila Central;.
in data de 05.I2.20L9 a fost semnat contractul de finanlare nr. C

192OO7 4X2205823OO67 77 cu Agenlia pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale, care are o
valoare totalS eligibilS de 279.810 lei echivalentul a maximum 60.000 euro cu o durati de

implementare de 33 luni de la semnarea contractului.
Prin acest proiect s-a urmirit achizilionarea de echipamente specifice video 9i

amenajarea unui centru de supraveghere care vor contribui la cregterea calitSlii vietii

locuitorilor Orasului Cazanesti. Sistemul stradal de supraveghere va consta in camere

mobile gi fixe, toate conectate la un dispecerat, transmiterea imaginilor din teren fic6ndu-
se cu ajutorul unei re[ele complexe de transmisiuni date.

Punctele monitorizate reprezint5 zone de interes, zone adiacente instituliilor de

inv5lim6nt gi a celor publice, intersectii, zone pietonale 9i zone comerciale.

Pentru a putea depune cererea pentru decontarea primei serii de cheltuieli este

necesar s5 se modifice reprezentantul legal al unit5!ii administrativ-teritoriale conform

rezultatului la alegerile locale din 27.09.2020.

in acest context, av6nd in vedere cele sus-menlionate, propun aprobarea proiectul

de hot516re in forma Si continutul propus spre adoptare.

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN



ft

JUDETUL IALOMITA
coNSILIUL LocAL cAzANB$rt

Comnartiment Investitii si Achizitii Publice
Nr. &il din 23'. //, ,24t

RAPORT
la proiectul de hofirAre privind modiJicarea ort.S din H.C.L. nr. 56/26.06.2019 privind

implementarea proiectului,, Sistem de supraveghere video oraE Cdzdne;ti,,

Prin HCL rtr.56126.06.2020, a fost aprobatl implementarea proiectului,,Sistem de

supraveghere video oraq Cdzdneqti,, pentru care a fost semnat contractul de finanlare

nr.C1920014X220582306777105.12.2020, pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in
condiliile Programului Na{ional pentru Dezvoltare Rural6.

Conform art. 5 din H.C.L. sus menfionatd, reprezentantul legal al oraqului Cdzinegti, este dl

Machila Alexandru, care in dubla sa calitate qi de ordonator principal de credite, este reprezentantul

legal al proiectului.
Avand in vedere ca prin Hotararea emisa de Judecatoria Slobozia in data de 19.10.2020 a

fost validat in functia de primar al orasului Cazanesti, dl Stelian Traian, este necesara modificarea
art.5 din HCL nr.56126.06,2020, in sensul inlocuirii dlui Mdchita Alexandru, cu dl Stelian Traian.

in acest context, avdnd in vedere cele sus men{ionate, considerlm cd proiectul de hotdrdre

este legal in forma gi con{inutul propus spre adoptare.

Referent,
Nitu Rodica I
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