ROMANIA
CONSILIUL LOCAL SINESTI
JUDETUL IASI

H O T A R A R E A Nr. 15
Privind organizarea pazei bunurilor publice si ale cetatenilor

- Consiliul local Sinesti judetul Iasi,
- Luand in discutie Referatul prezentat de catre dl.viceprimar Carcea Dumitru –cu
privire la modalitatea de paza care urmeaza a se aplica in cadrul comunei Sinesti judetul Iasi,
potrivit hotararii adunarii locuitorilor comunei,
-Avand in vedere dispozitiile legii nr.333/2003 –privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor,
- In baza atributiilor stabilite de art.36 alin.2 lit.d) si in temeiul art.45 alin.1 din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale:

HOTARASTE
- Art. 1. –Se aproba modalitatea de efectuare a pazei in cadrul localitatilor
comunei Sinesti judetul Iasi, prin sistemul –„ prin rotatie ” in care sunt cuprinse persoane
de sex barbatesc cu domiciliul in comuna Sinesti judetul Iasi,reprezentanti ai familiilor
inscrise in evidentele din registrul agricol al comunei:
- Art. 2. Se aproba ca persoanele inscrise in lista anexa nr.1 sa execute serviciul
de paza prin sistemul „ de rotatie”
- Art. 3. –Se aproba ca persoanele inscrise in listele anexa nr.2 si 3 ,sa plateasca
contravaloarea in bani a obligatiei de prestare a serviciului de paza:
-Art. 4. –Se aproba ca persoanele prevazute in lista anexa nr.4 sa fie scutiti de
efectuarea servicului de paza:
- Art. 5. –Primarul comunei va stabili prin dispozitie ,persoanele care vor presta
paza in locul celor aprobati sa plateasca contravaloarea serviciului de paza,
- Art. 6. –Se aproba contravaloarea prestatiei serviciului de paza pentru o noapte
de paza, in urmatoarele cuantumuri:
-in perioada 01.mai -31 octombrie:
-in perioada 01 noiembrie -31 martie:

20 lei
30 lei

- Art. 7. –Primarul comunei, va lua masuri pentru a se asigura paza bunurilor
publice si ale cetatenilor, potrivit prezentei hotarari si raspunde pentru intocmirea planului
de paza a comunei.
- Art. 8. –Secretarul comunei va asigura publicitatea si comunicarea prezentei
hotarari, catre:
-primarul comunei Sinesti judetul Iasi, spre stiinta si conformare,
-Institutiei Prefectului judetului Iasi, pentru controlul de legalitate:
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