CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 39
Din 28 aprilie 2016
Privind aprobarea instalării unui cablu de fibră optică între sediul
SPCLEP Ștei și sediul Poliției orașului Ștei, aprobarea conectării la rețeaua WAN
- ATM a Serviciului de Transmisii Speciale precum și aprobarea achiziționării
echipamentelor tehnice și a logisticii necesare acestor operațiuni.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere referatul înregistrat la nr. 1304/2016 întocmit de dl. Sere
Alin Daniel, referent de specialitate în cadrul cadrul Serviciului Contabilitate din
Primăria ora ului tei, prin care propune aprobarea instalării unui cablu de fibră
optică între sediul SPCLEP
tei
i sediul Poli iei ora ului
tei, aprobarea
conectării la re eaua WAN - ATM a Serviciului de Transmisii Speciale precum i
aprobarea achizi ionării echipamentelor tehnice a logisticii necesare acestor
opera iuni.
Văzând adresa cu nr. 380233/13.04.2016 de la Serviciul de Telecomunica ii
Speciale, Unitatea Militară 0697 Oradea, înregistrată la sediul Primăriei ora ului
tei sub nr. 1303/13.04.2016.
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „d”, alin. (6), lit. „a”, nr. 7 i nr. 12, art. 45
i art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată;
Consiliul Local al oraşului Ştei,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 - Se aprobă instalarea unui cablu de fibră optică între sediul SPCLEP
tei(Primăria ora ului tei) i sediul Poli iei ora ului tei.
Art. 2- Se aprobă conectarea Primăriei ora ului tei la re eaua WAN - ATM
a Serviciului de Transmisii Speciale.
Art. 3 – Se aprobă achizi ionarea următoarelor echipamente:
• Router CISCO 891F – 1 bucată;
• Switch ZYXEL GS 2200-8 -1 bucată;
• Media convertor- 2 bucă i.
Art. 4- Sumele necesare acestor achizi ii i pentru executarea
lucrărilor men ionate la articolele anterioare, vor fi alocate la o următoare
rectificare de buget.
Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul ora ului
tei, Serviciul Contabilitate, Buget Finanţe,
Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Ştei i Serviciul UAT.
Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor;
- Primarul Oraşului Ştei;
- Serviciul Financiar - Contabil din cadrul Primăriei
oraşului Ştei;
- Serviciul UAT din cadrul Primăriei oraşului Ştei;
- Serviciul de Telecomunica ii Speciale;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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