România
JudeŃul Suceava
Comuna Păltinoasa
Consiliul local

HOTĂRÂRE
privind modalitatea de efectuare a pazei
în comuna Păltinoasa, judeŃul Suceava
Consiliul local al comunei Păltinoasa, judeŃul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Păltinoasa, înregistrată cu nr.
1.822 din 26.01.2007;
- Raportul de specialitate nr. 1.996 din 29.01.2007 prezentat de Compartimentul bugetcontabilitate, impozite şi taxe locale;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru agricultură, activităŃi
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecŃia mediului şi turism;
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru administraŃia publică locală,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăŃenilor;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecŃia persoanelor, modificată şi completată prin OrdonanŃa de urgenŃă
a Guvernului nr. 16/2005 şi prin Legea nr. 9 din 09.01.2007; ale Legii nr. 273/2006 privind
finanŃele publice locale;
În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), litera “d”, alin. (6), litera a), punctul 7.) şi
art. 46, alin.(2) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă organizarea pazei comunale în comuna Păltinoasa prin pază
proprie (cu paznici salariaŃi din structura proprie).
Art.2 Întocmirea planului de pază, instruirea şi controlul personalului de pază din
localităŃile Păltinoasa şi Capu Codrului, se va efectua de organele Postului local de poliŃie
Păltinoasa.
Art.3 Pentru plata serviciilor de pază, se instituie următoarea taxă specială:
- *15 lei pentru fiecare persoană fizică cu obligaŃii de pază.
Art.4 Se împuterniceşte domnul Catargiu Ionel, sef SVSU, pentru a răspunde de
selecŃia, încadrarea, echiparea, dotarea cu mijloace de protecŃie, precum şi pentru instruirea,
planificarea şi controlul personalului de pază.
Art.5 Persoanele nominalizate în prezenta hotărâre şi Compartimentul bugetcontabilitate, impozite şi taxe locale, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinŃă,
Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Rotari Eugenia
Corfală Georgeta
Păltinoasa, 28 februarie 2007
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NOTĂ: * taxa prevăzută la art. 3, a fost modificată prin Hotărârea Consiliului local nr.
46/2010, la cuntumul de 20 lei pentru fiecare persoană fizică cu obligaŃii de pază, pentru
anii 2010 şi 2011.
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