ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL CAIUTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxei speciale pentru plata serviciilor de paza efectuate de
POLITIA COMUNITARA CAIUTI
Consiliul Local Caiuti întrunit în şedinţa extraordinară din data de 12.02.2007 ;
Văzând raportul compartimentului contabilitate;
Avand in vedere pct.3, alin.5 al Legii nr. 9/2007 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
Având în vedere dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 371 / 20-09-2004 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare;
Avand in vedere hotararile Consiliului local de infiintare a Politiei comunitare si de
aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului Politie comunitara in
cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Avand in vedere H.G. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si
functionare a Politiei Comunitare;
Avand in vedere art.25 din legea nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr.
286/2006;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În baza art. 38, alin. (4), litera „c” şi ale art. 46, alin. (2), lit „c” din Legea nr. 215 / 2001
privind administraţia publică locală, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă taxa speciala de 15 lei/an / pozitie rol si 100 lei /an pentru persoanele
juridice care nu fac dovada asigurarii pazei proprii prin mijloacele prevazute de lege,pentru plata
serviciului de paza efectuat de personalul Politiei Comunitare Caiuti , conform atributiilor din
fisele posturilor si a planului de paza .
Art. 2– Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Presedinte de sedinta
Petroniu Vornicu
Hotararea nr. 7/12.02.2007

Contrasemneaza,
Secretar,
Costica Danila

Primaria Caiuti

RAPORT
CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND INSTITUIREA TAXEI
SPECIALE PENTRU PLATA SERVICIILOR EFECTUATE DE CATRE POLITIA
COMUNITARA CAIUTI

Prin HCL nr.1/2007 s-a aprobat infiintarea Politiei comunitare , iar prin HCL nr. 2/2007
s-a aprobat Regulamentul de organizare si functionare a compartimentului « Politie Comunitara
Caiuti « .
Prin Legea privind Codul fiscal nr.571/2003, modificat si completat, precum si a normelor
metodologice de aplicare a acestuia Consiliul local poate institui taxe speciale.
La propunerea executivului de instituire a taxei de 15 lei/pozitie rol si 100 lei p.j. care nu
face dovada asigurarii pazei prin mijloacele legale s-au consultat evidentele fiscale si registrul de
evidenta a eliberarii autorizatiilor de functionare pe profil de activitate ;
Astfel, la o medie de 1700 gospodarii care ar trebui sa plateasca taxa de paza s-ar incasa
25.500 lei, iar la o medie de 45 p.j.-uri ar rezulta o suma de incasat de 4500 lei, venituri prevazute
in proiectul de buget local. Aceste venituri vor fi cheltuite pentru dotarea compartimentului
Politie Comunitara.

Neagu Mioara,
09.02.2007

