ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ; tel,.0242523123, fax
0242523554

HOTARARE
PRIVIND ORGANIZAREA PAZEI OBIECTIVELOR , BUNURILOR, VALORILOR SI
PROTECTIA PERSOANELOR PE ANUL 2014

Consiliul Local al Comunei Ulmeni, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara
astazi 29.11.2013;
Avind in vedere;
- raportul viceprimarului comunei Ulmeni, judetul Calarasi , privind asigurarea pazei
bunurilor publice si ale catatenilor si aprobarea Planului de paza al comunei Ulmeni pe
anul 2014, inregistrat sub nr.4591/24.10.2013;
- rapotul viceprimarului comunei Ulmeni, , prin care solicita aprobarea scutirii de la
plata pazei obstesti pe anul 2013, a unor persoane care nu au posibilitati de plata,
inregistrat sub nr.4592/24.10.2013;
- prevederile Legii nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor; cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile HG nr.301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii ne.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
- raportul de avizare al Comisiei de agricultura , activitati economico-financiare, .....,
inregistrat sub nr.5105/29.11.2013;
- raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina , din cadrul Consiliului Local,
inregistrar sub nr.5110/29.11.2013
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica;
- Prevederile art.36 alin.6 lit a, pct.7 si in temeiul art.45 alin.1 din Legea
administratiei publice locale , nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
HOTARASTE;
Art.1. Cu data de 1 Ianuarie 2014, paza obiectivelor bunurilor, valorilor si a cetatenilor
comunei Ulmeni, jud. Calarasi, se va efectua cu un numar de 8 posturi de paznici, angajati
pe perioada determinata de 1 an, cu un salariu lunar stabilit conform actelor normative in
vigoare , plus sporul de vechime.
Fondurile pentru plata paznicilor si a altor drepturi se vor constituii din taxele
locale incasate pe fiecare gospodarie de pe raza localitatii.

Art.2. In vederea realizarii fondutilor de plata a paznicilor, se stabileste o taxa anuala de
50 lei.
Taxele incasate , vor fi evidentiate pe fiecare locuinta in ordinea strazilor si a
numerelor de casa si vor fi incasate de casier, in cadrul capitolului. 36.02.06, capitol care
face parte din bugetul local
Art.3 Se aproba Planul de paza pe anul 2014, conform Anexei nr.1, care face parte
integranta din prezentul proiect de hotarare.
Art.4. Se aproba scutirea de a plati taxele pe anul 2013, pentru persoanele care nu au
posibilitati finanaciare , prevazute in Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.5. Viceprimarul comunei va duce la indeplinire prezenta hotarare.
Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesati prezenta hotarare.
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