ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.15 din 18.03.2020 privind implementarea
proiectului de investiţii ,, Sistem de supraveghere în comuna Balaciu,,
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declarat ca legal
constituit prin Ordinul Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr. 648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă
de îndată, astăzi 03.12.2020

Având în vedere :

- referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.5032
din 27.11.2020, prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului;

În conformitate cu:

- prevederile 120 si 121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României, republicată;.
- prevederile art.8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15.10.1985, ratificată prin Legea nr.199/1997 ;
- prevederile art.7 alin.(2) şi art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu
modificarile si completarile ulterioare si de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art.43 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Examinând :
-

avizul nr. 4986 din 02.12.2020 al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi
privat
avizul nr.5001 din 02.12.2020 al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie
socială
avizul nr.5018 din 02.12.2020 al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de
disciplină
raportul nr.4957 din 27.11.2020 al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 4963 din 27.11.2020

În temeiul art.129 alin.(7) literele g) şi h) raportat la alin.(2) lit. d) , ale art.139 alin.(1) coroborat
cu art.196 alin.1 lit.a) şi a art.240 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ , cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.I – Hotărârea Consiliului Local Balaciu nr.15 din

18.03.2020 privind implementarea

proiectului de investiţii ,, Sistem de supraveghere în comuna Balaciu,, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,, Art.5 - Potențialul economic generat de proiect
Sistemul de Supraveghere video ofera avantaje din care amintim câteva:
- reducerea cheltuielilor cu polițiști locali/ angajații pentru menținerea securității zonei;
- asigurarea supravegherii 24/7/365;
- poate asigura dovezile materiale necesare organelor abilitate în cazul în care sunt
evenimente în zona supravegheată;
- descurajarea criminalității prin simpla lor prezență și funcționalitate;
- creează un sentiment de securitate cetățenilor din zonă;

Toate aceste facilitați încurajează investiții economice in localitate cit si creșterea numarului de
locuitori. Numarul de locuitori / beneficiari ai Comunai Balaciu, deserviti de proiect este de 1860
locuitori ,,

2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,, Art.6 - Reprezentantul legal al comunei Balaciu este, potrivit legii , primarul acesteia , dl. Mihu
Cornel , în dubla sa calitate si de ordonator principal de credite ,,
Art.II - Primarul comunei Balaciu va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.III -

Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica în

termenele legale: primarului comunei, compartimentului buget,programe-prognoze, contabilitate, SIBA
CI CRFIR-8 , Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate, se va publica în
Monitorul oficial local.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa de indată din data de
03.12.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 9 voturi pentru , 0 voturi împotrivă, şi 0 abţineri, din numărul total de 9
consilieri în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Mirel Dănuţ Simion

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir
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