
 
HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Sistem de supraveghere și       
monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6”, aprobați prin 

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 2/30.01.2020 
 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate 
al Direcției Generale Investiții Publice nr. 1427/03.03.2022, din cadrul aparatului de specialitate al                    
Primarului Sectorului 6;  
 Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate  a Consiliului Local al Sectorului 6,                    
nr. 5; 
 Ținând cont de prevederile: 
 art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  
 Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 2/30.01.2020 privind aprobarea documentației 
tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul             
„Sistem de supraveghere și monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al                
Sectorului 6”; 

            În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1)          
lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 Consiliul Local al Sectorului 6  
HOTĂRĂŞTE: 

            Art. 1.  Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Sistem de 
supraveghere și monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6”, conform 
Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 prin Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia 
Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor; 

  (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul 
prevăzut de lege. 
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              ANEXA  
                                                                                    la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 55/09.03.2022 
 

Indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

Sistem de supraveghere și monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al 
Sectorului 6 

 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, 

cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu 

devizul general: 

Valoarea totală a obiectivului 42.138.100,00 lei fără TVA 

  50.144.339,00 lei cu TVA 
 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/ capacități 

fizice care să indice atingerea obiectivului de investiții, și după caz, calitativi, în 

conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare 

Prin instalarea sistemului de supraveghere stradală se asigură atingerea următoarelor obiective: 

c) Rezolvarea problemelor de mediu prin supravegherea permanentă a locațiilor unde se 

depozitează ilegal deșeuri și gunoaie de altă natură; 

d) Monitorizarea locurilor limitrofe și a zonelor vulnerabile ale Sectorului 6; 

e) Identificarea persoanelor care vandalizează bunurile de interes public și privat; 

f) Combaterea consumului de alcool și stupefiante în spațiul public; 

g) Prevenirea faptelor de furt și tâlhărie săvârșite asupra persoanelor vulnerabile; 

h) Supravegherea persoanelor suspecte, în vederea stabilirii activității infracționale; 

i) Dezvoltarea unui climat de încredere și colaborare cu cetățenii și alte autorități publice; 

j) Supravegherea video generală de ansamblu și detaliu a teritoriului Sectorului 6; 

k) Protejarea zonelor perimetrale ale unităților de învățământ; 

l) Depistarea neregulilor produse în trafic și a parcărilor ilegale. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
           Lucian Dubălaru 

 


