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HOTĂRÂREA nr. 4/29.01.2019 

privind organizarea pazei comunale în  anul 2019 

 

 

  Consiliul Local Poienarii de Muscel  întrunit în şedinţă ordinară ; 

Având în vedere Planul de pază nr. 2485004/ 08.01.2019  întocmit de către şeful Postului 

de poliţie Poienarii de Muscel . 

Văzând expunerea de motive nr.309/21.01.2019   a d-lui primar Banzea I . și referatul nr. 

310/21.01.2019 întocmit de secretarul comunei . 

  Ţinând cont de prevederile Secţiunii nr.3 “ Paza în mediul rural” art.18-art.19 din Legea nr. 

333/ 2003 privind paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor (  publicată în M.Of. 

nr.525/22.07.2003 )modificată şi completată prin Legea nr. 9/2007  , 

  Luând în considerare avizul favorabil al comisiei de specialitate , 

  În baza art.36 ,alin.6 ,lit.a ,pct. 7  din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică 

Locală  , modificată şi completată potrivit căruia Consiliul Local asigură potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii ,cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind ordinea publică 

  În temeiul art.45 ,alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală 

republicată ,modificată şi completată   : 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

  Art.1 Paza comunală în anul 2019 se organizează cu 1 paznic angajat la primărie şi se 

efectuează conform Planului de pază ( Anexa nr.1 ) 

  Art.2 Persoanele  care deţin proprietăţi în comună şi  au domiciliul sau reşedinţa pe raza 

acesteia , sunt obligate la plata unei taxe  de 10 lei /an /familie  pentru asigurarea pazei comunale . 

  Art.3  Sumele  realizate în condiţiile art.2  vor fi utilizate pentru  plata salariului paznicului 

şi  procurarea de echipamente de protecţie,  însemne şi mijloace de autoapărare sau utilitare necesare 

bunei executări a  serviciului de pază comunală.  

  Art.4 În limita sumelor disponibile se vor monta camere de supraveghere stradală în satele 

Poienari ,Jugur şi Groşani . 

Art.5 Anexa nr. 1 face parte integrantă  din prezenta hotărâre 

Art.6 Cu aducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează paznicul comunal. 

Art.7 Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 

comunicată  paznicului ,Postului de Poliţie Poienarii de Muscel , primarului  şi Instituţiei Prefectului  

judeţului Argeş pentru control legalitate. 

 

Dată astăzi  :29.01.2019 

  

 

 

  Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 

  Tică Ion-Constantin                                                               Secretar 

         Boboc Remus Eduard 

 

 Nr.consilieri prezenţi :13 

 Nr. Voturi  -   pentru  :13 

        -împotrivă :0 


