
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA  TIREAM 

- P R I M A R – 
Nr.731  din 20.03. 2019 
 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziţionării, instalării şi utilizării unui sistem de supraveghere stradală  
 video IP,  în comuna Tiream, judeţul Satu Mare  

 
Având âîn vedere prevederile:    
 - Legii nr.333 /2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor                              
            - H.G. R. nr.301 /2012  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor 
          -  Regulamentului UE nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date şi de  
abrogare a Directivei 95/46/CE; 
  - Legii  nr.98/2016 privind achiziţiile publice ,cu modificările şi completările ulterioare ;            
 - H.G.R. nr.395/2016 pentru  aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a 
prevederilor  referitoare  la atribuirea contractelor de achiziţii publice  diin Legea nr.98/2016 
privind achiziţiile publice , cu modificările şi completările ulterioare; 
   În conformitate cu prevederile  art.36 alin.(2) ,lit.b)  – d) , raportat la prevederile alin.(4) 
lit.a),alin.(6) lit.a),  pct.7 din Legea administraţiei publice locale 215/2001,republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare  
           În temeiul prev.art.45 alin. (2) ,lit. e)  şi a  art.115 alin.(1) ,lit.b) din Legea administraţiei 
publice locale 215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 

                                                            H O T Ă R Ă Ş T E: 
      
 Art. 1.- (1) Se aprobă  achiziţionarea, instalarea şi utilizarea  unui  sistem de 
supraveghere stradală video IP, în comuna Tiream, judeţul Satu Mare , din bugetul  local al 
comunei Tiream, în condiţiile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 (2) Sistemul de supraveghere stradală video IP, aprobat la art.1,alin,(1) cuprinde un 
număr de 23 camere video IP cu  toate elementele componente ale sistemului. 
  (3) Sistemul de supraveghere prevăzut la art.1, se realizează în scopul prevenirii şi 
combaterii infracţiunilor, supravegherii traficului rutier şi constatarea încălcării regulilor de 
circulaţie rutieră, asigurării pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a 
instalaţiilor de utilitate publică, precum şi pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor .          
 (4) Achiziţionarea, instalarea şi utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor şi 
elementelor componente ale sistemului de supraveghere video IP se realizează în conformitate 
cu reglementările legale în vigoare. 
           Art. 2.-  Se alocă suma de 61.000 lei  + TVA din bugetul local al comunei Tiream  pentru 
achiziţionarea  şi  instalarea  sistemului de supraveghere  stradală aprobat la art.1, alin.(1 - 2), 
din disponibilul Capitolului 51. Administraţie publică .  
   Art.3. -   Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire  de primarul comunei 
Tiream , care primeşte mandat de la Consiliul local Tiream, să  facă toate demersurile 
necesare  cu privire la punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

Tiream, la 20 martie  2019 
 

Iniţiator proiect, 
PRIMAR, 

Tar Nicolae 
Red.Tehn.G.M. 
2Ex. 

 


