ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRASI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea efectuării activităţii de pază la nivelul comunei Mînăstirea de către o
societate specializată de pază şi protecţie
Consiliul Local al comunei Minastirea, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.08.2016
Având în vedere:
 raportul de specialitate al viceprimarului comunei Mînăstirea, înregistrat sub nr.
4853/23.09.2016;
 prevederile art.2 alin. (1), art. 4 şi art 5 alin (1) art.18 alin. (2), (3) şi (4) a Legii nr.
333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor cu
modificările şi completările ulterioare şi prevederile HGR nr. 196/2005 privind aprobarea
Strategiei MAI de realizare a ordinii şi siguranţei publice;
 prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) şi alin. (6) lit a) pct. 7. din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea
 prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică locală;
În temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală,republicata, modificată si completată, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de
hotărâre enunțat în titlu, astfel:
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii de pază, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare privind achiziţiile publice, astfel încât activitatea de pază la nivelul comunei
Mînăstirea, judeţul Călăraşi să se efectueze de către o societate specializată de pază şi
protecţie.
Art. 2. Începând cu data de 01.10.2016, în cadrul comunei Mînăstirea paza bunurilor
publice şi ale cetăţenilor se va realiza prin contribuţia firmei specializate de pază, asigurânduse un număr de 5-7 posturi.
Art. 3. Plata serviciilor de pază contractate se va face din bugetul local.
Art. 4. Se mandatează primarul comunei Mînăstirea ca, împreună cu reprezentanţii
societăţii specializate de pază şi protecţie prestatoare de servicii, să întocmească planul de
pază care va avea, în mod obligatoriu, avizul de specialitate al poliţiei.
Art. 5. Primarul comunei Mînăstirea împreună cu aparatul de specialitate din cadrul
Primărie comunei Mînăstirea vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.6. Secretarul comunei Mînăstirea, va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi
autorităţilor interesate.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Tudor Gheorghe
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Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 14 voturi “pentru”, din 14 consilieri prezenți și 15 în
funcție

