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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 

pentru aprobarea Documentaţiei tehnice nr. 15-564/03.09.2014, întocmită de U.S.E. SYSTEMS S.R.L., 

având ca obiect „ Instalații și mijloace de supraveghere și alarmare  pentru Sala de sport, cartier Ștefan 

cel Mare f.n., din Municipiul Săcele”, precum şi a valorii totale a investiției de 22.320.00 lei cu T.V.A. 

inclus 

 

 

            Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinara in data de  29.10.2015, 

            Analizând necesitatea montării a două sisteme de supraveghere video și, respectiv de detecție și 

antiefracție,  la Sala de sport, din Cartier Ștefan cel Mare f.n., din Municipiul Săcele; 

 Având în vedere documentaţia tehnică nr. 15-564/03.09.2015 având ca obiect „Instalații și mijloace de 

supraveghere și alarmare, pentru Sala de sport, Cartie Ștefan cel Mare f.n., din Municipiul Săcele, ce implică 

realizarea unui Sistem de detecție și de avertizare la efracție, precum şi a unui Sistem de supraveghere video”, 

întocmită de S.C. U.S.E. SYSTEMS S.R.L.; 

 Văzând Raportul de specialitate nr. 55292/22.10.2015 al Compartimentului Coordonare Unități de 

învățământ, Bibliotecă, Spital şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

            În temeiul art. 36 alin. (1), alin.(2), lit.b), alin.(4), lit. d); art.45 alin.(1), art. 61 alin. (2); al  art. 115 

alin.(1) lit. b) şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

            Art.1. Se aprobă Documentaţia tehnică nr. 15-564/03.09.2015 având ca obiect „Instalații și mijloace 

de supraveghere și alarmare, pentru Sala de sport, Cart. Ștefan cel Mare f.n. din Municipiul Săcele”, ce 

implică realizarea de Sistem de detecție și de avertizare la efractie, respectiv de Sistem de supraveghere video, 

întocmită de S.C. U.S.E. SYSTEMS S.R.L., precum şi valoarea totală a investiției de 22.320.00 lei cu T.V.A. 

inclus. 

           Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Săcele ca în numele şi pentru Municipiul Săcele să 

semneze toate documentele necesare implementării proiectului de „Instalații și mijloace de supraveghere si 

alarmare, pentru Sala de sport, cart.Stefan cel Mare fn din Municipiul Săcele”, prin realizarea Sistemului de 

detecție și de avertizare la efracție, respectiv a Sistemului de supraveghere video. 

           Art. 3. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  16 voturi pentru, 2 abțineri 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18  
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Compartimentul  Coordonare Unități de învățământ, Bibliotecă, Spital 
 


