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HOTARAREA
NR. 13/2007
privind organizarea pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei Densus

Consiliul local al comunei Densus, judetul Hunedoara ;
Analizand expunerea de motive a primarului comunei Densus, precum si
raportul compartimentului de specialitate, prin care se propune, in urma consultarii
locuitorilor comunei si a organului local de politie, organizarea pazei bunurilor publice si
ale cetatenilor comunei;
Avand in vedere prevederile art. 18 din Legea privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia cetatenilor, nr. 333/2003, modificata si completata prin
Legea nr. 9/2007;
In temeiul art. 36, alin. 2, litera „d”, alin. 6, litera „a”, punctul 7 si art. 45, din
Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001, republicata;
H O T A R A S T E:
Art. 1.- Pentru paza bunurilor publice si ale cetatenilor se aproba organizarea
pazei comunale, pe teritoriul administrativ al comunei Densus, cu paza proprie, prin
paznici platiti din bugetul local si din taxe speciale, in conditiile prezentei hotarari.
Art. 2.- Se aproba Planul de paza al comunei Densus, avizat de organul local
de politie, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art. 3.- Pentru organizarea pazei comunale pe teritoriul administrativ al
comunei Densus, vor fi incadrate un numar de 8(opt) persoane, in cadrul serviciului
public de gospodarie comunala, reorganizat prin Hotararea Consiliului local al comunei
Densus, nr. 1/2004.
Organigrama serviciului public de gopodarie comunala se va
modifica, in mod corespunzator, prin introducerea a inca 6(sase) posturi pentru
organizarea pazei comunale, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
Se aproba statul de functii al serviciului public de gospodarie
comunala, potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotarare.
Art. 4.- Activitatea de paza comunala se va desfasura potrivit prevederilor
legislatiei privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei cetatenilor si a celei
specifice privind interventia in cazul situatiilor de urgenta, cuprinse in Planul de paza al
comunei.
Atributiile persoanelor incadrate pentru executarea pazei comunale
vor fi stabilite prin fisa postului aprobata de primarul comunei Densus.
Art. 5.- Recrutarea, numirea si incadrarea personalului se va face de catre
primar, in conditiile legii, dintre locuitorii comunei, care indeplinesc aptitudini si
competenta, prevazute de lege.
Art. 6.- Primarul comunei Densus asigura conducerea si controlul general al
activitatii de paza comunala, buna functionare si respectarea atributiilor, a normelor de
munca si a regimului disciplinar specific acestei activitati.

Instruirea si controlul activitatii paznicilor comunali se va executa,
potrivit legii, de catre organul local de politie.
Art. 7.- Plata paznicilor, procurarea echipamentului de protectie, a insemnelor
si a mijloacelor de aparare necesare activitatii acestora, se vor asigura prin alocatii de la
bugetul local si din taxe speciale potrivit prezentei hotarari.
Art. 8.- Se instituie taxa speciala pentru paza, in suma de 120 lei/an, care
urmeaza sa fie platita de fiecare gospodarie din comuna Densus.
Sunt obligati la plata taxei speciale prevazuta la alin. 1 si persoanele
fizice sau juridice care domiciliaza sau isi au sediul in alte localitati si care detin, in
comuna Densus, cladiri de locuit, anexe gospodaresti sau alte asemenea imobile.
Art. 9.- Persoanele juridice care detin pe raza comunei Densus, ateliere,
unitati comerciale sau de productie, hale industriale, depozite, pentru care nu au asigurata
paza proprie, datoreaza o taxa speciala in suma de 240 lei/an.
Art. 10.- Taxele speciale, prevazute la art. 8, alin. 1 si art. 10, au regimul
juridic al impozitelor si taxelor locale, prevazute de Codul Fiscal si se achita in conditiile
prevazute de acesta.
Art. 11.- Anexele 1 – 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 12.- Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 01 aprilie 2007, data
de la care se abroga Hotararea Consiliului local al comunei Densus, nr. 25/2006.
Art. 13.- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului
Hunedoara, compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei Densus si
Postului de Politie al comunei Densus.
Densus, 22 martie 2007

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ARDELEAN MARCEL

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotararea a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului local al
comunei Densus, din data de 22 martie 2007, prin vot deschis, cu urmatorul cvorum: 11
voturi „pentru”, 0 voturi „abtineri”, 0 voturi „contra”.

