
ROMANIA
ruDETTIL SUCEAVA
COMLINA PUTNA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind organizarea pazei comunare ale obiectiveror, bunurilor, varorilor pubrice qi

ale cetd{enilor gi a protec}iei persoaneror din cadrur .o-un.i putna, j;del;i
Suceava pentru anul 2019

Consiliul Local al comunei putna, judelul Suceava;
Avdnd in vedere:

- 
:xqun:Iea de motive prezentatd de primarul comunei d-ul coroami Gheorghe

nr.54'l5 din 3 l. 10.2018;
- rapoftul comparlimentului Deservire generald qi pazd nr. 367 din 23.0r.2019;- Rapodul comisiei de speciaritate pentru progiame de dezvortare economico-
socialS, buget-finanle, administrarea aomeniutui public ai privat, agricuitura,
gospoddrire comunald, protectia mediului, servicii, .o."4, ,ib*ir_ qi uil.nui*.u
teritoriului nr. 368 din 23.01.2019;
- prevederile aft. 18 din Legea nr. 33312003 privind paza obiectiveror, bunurilor,
valorilor gi proteclia persoanelor, cu modificirile qi compret5rile ulterioare qi art.
30 din Legea w.27312006 privind finanlele publice locale;

. In temeiul dispoziliilor aft.36, alin.(4), lit. ,,c,,, alin. (6) lit.,,a,, pct. 2 qi pct. 7qi afi. 45 din Legea administraliei pubrice rocale-nr. 2r'5i2oor, repuulicata, 
"r,modifi c[rile gi compietdrile ulterioare;

HOTARA$TE:

. ..Aft. 1 Pentru perioada anului 2019, in vederea asigurdrii pazei bunurilor qivalorilor publice gi ale cetilenilor c6t qi al asigurdrii piotecliei p..roun.io., ,.
stabilegte ca la nivelul comunei putna, juielul suJeava sa funclioneze un num5r de
3 posturi de pazd, comunard asigurate de paznici angaja\i cu contract de munc6 in
sensul Codului muncii;

Aft' 2 Famili,e cu^ domiciliul sau regedinla in comuna putna, judelul
Suceava cu obliga(ie de a efectua paza comunara vor achita o tax6 anuard i 

"'zi 
l"i.

Art.3 Persoanele cu domiciliul sau repedin{a in alte rocalitdli, .".. a"t. i,proprietate construcfii situate in intravilanur tocalitagi putna, judelul iu."u* uu



obligalia de a pliti o tax6 anuald de 30 lei ce reprezintd venituri la bugetul local
necesare acoperirii cheltuielilor pentru asigurarea serviciil0r de pazd.

. . 1ft: 4 Pentru plata contravalorii serviciului de pazd de c6tre familiile cu
domiciliul sau regedinla in comund precum gi pentru persoanele care deJin
propriet6fi pe raza comunei putna, judelul Suceava gi nu au domiciliul sau
regedinla pe raza teritoriald a acesteia se stabilesc dou6 teimene de p1at6, respectiv
50Yo din valoarea contribuliei , p6ni la data de i iunie a anului gi s}vopanaiadata
de 30 octombrie a anului, termene dupi expirarea cirora se va proceda ia urmdrirea
silitd precum qi la calculare de majorrri de int6rziere. Nivelur .a;o.arito, o.
int6rziere este de 0,05% pentru fiecare zi de intdrziere.

Ar1. 5. Familiile a c[ror membri au imprinit v6rsta de 60 de ani, familiile
pensionarilor pentru limiti de varst6, familiiie pensionarilor .r, ir.upu"rtut. a"
muncd gradul I gi II , ale veteranilor de r[zboi gi ale vdduvelor necdsdtorite ale
veteranilor de rdzboi care nu au arli membri cu vdrste mai mici de 60 de ani, se
scutesc de plata taxei contravalorii serviciului de pazd.

Art. 6 Pdnd la data de 15-03-2019 se vor definitiva eviden(ele cu privire la
familiile gi persoanele care au obligaJia de a pr6ti contribuiiu p"iti puru
comunald, urmand ca aceste. evidenle s6 se depuni la Biroui financiar- contabil,
achizilii publice, fond funciar, urbanism gi amenajarea teritoriului ain caorul
aparatului de specialitate al primarului comunei putna, p6nd la data de 15.03 .2olg
in vederea incasdrii sumelor datorate.

A.t. 7 De aducerea la indeprinire a prevederilor prezentei hotdrAri rdspunde
primarul 9i viceprimarul comunei gi Biroul financiar- contabil, achizilii prbti.",
fond funciar, urbanisrn gi amenajarea teritoriului din cadrur upu.uti,Lui o"
specialitate al primarului comunei.

Pregedinte de qedinta,

CenugS- Secretarul
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