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HOTĂRÂRE 
privind transmiterea, în administrare, a unor dispozitive tehnice ale Sistemului de supraveghere 

video stradală în comuna Unțeni 
 

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
 analizând propunerile primarului comunei Unțeni cu expunerea de motive nr.227/2021, 
 având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Unţeni cu nr.228/2021, 
 ținând cont de procesele-verbale de predare/primire în custodie cu nr.6344/1859 și 
6345/684788 cu Școala Gimnazială nr.1 Unțeni și, respectiv cu Postul de Poliție Unțeni  a unor 
dispozitive tehnice componente ale Sistemului video de supraveghere stradală din comuna Unțeni, 

având în vedere rapoartele: 
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public 

şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
-  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului 

şi urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
-  comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi 

protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, 
ţinând cont de prevederile Legii nr.53/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică,   
 în baza prevederilor art. 129, alin. (6), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, 

în temeiul art.196, alin. (1), litera a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul  
administrativ, 
 

hotărăşte: 
               

Art.1. -  Aprobă transmiterea, în administrare, a unor dispozitive tehnice ale  
Sistemului de supraveghere video stradală în comuna Unțeni, în două locații, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. – Administrarea bunurilor prevăzute la art.1, sunt supuse prevederilor Cărții nr.III, 
Titlul V – Administrarea bunurilor altuia, din Codul civil 

Art.3. - Primarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 
prevederilor prezentei hotărâri. 
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Anexa 

la hotărârea nr. 9  din 25 februarie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOZITIVELE TEHNICE 
ale Sistemului de supraveghere video stradală în comuna Unțeni transmise în 

administrare 

   
A. La Grădinița cu program normal nr.1 Burlești: 

- un NVR 4K 8 canale; 
- un HDD 3TB; 
- un UPS 1000 VA online; 
- 1un Switch Gigabit 16 porturi RJ45 10/100/1000M. 
B. La Postul de Poliție Unțeni: 

- un NVR 4K 64 canale; 
- un Monitor LED IPS 27 inchi; 
- un UPS 1000 VA online. 
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