
ROMANIA
JUDETI'L SUCEAVA
COMUNA PUTNA

CONSILIUL LOCAL

HOTAR,ARE
privind otganizarea pazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice 9i

ale cetSlenilor qi a protec{iei persoanelor din cadrul comunei Putna, jude{ul

Suceava pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Putna, jude(ul Suceava;

AvAnd in vedere:
- Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei d-u1 Coroami Gheorghe

nr. 4002 din 01.08.2019;
- Raportul Compartimentului Deservire generalS qipazdrv.4197 din 09.08.2019;

- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

social6, buget-finanle, administrarea domeniului public qi privat, agriculturd,

gospoddrire comunali, proteclia mediului, servicii, come4, urbanism 9i amenajarea

teritoriului nr. 542 din 30.01.2020 ;

- prevederile art. 18 din Legea nr. 33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor,

valorilor gi proteclia persoanelor, cu modificSrile 9i completarile ulterioare 9i art.

30 din Legea nr.27312006 privind finan{ele publice locale;
in temeiul dispoziliilor art.lT9, alin.(4), lit. ,,c", alin. (7) lit."b" qi li. "g"' art.

139 a1in. (3) 9i art. 196 alin. (1) lit."a" din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul

administrativ;

HOTARA$TE:

Art. 1 Pentru perioada anului 2020, in vederea asigurdrii pazei bunurilor 9i

valorilor publice gi ale cetdlenilor cAt gi al asigurdrii protec{iei persoanelor, se

stabileqte ca 1a nivelul comunei Putna, judelul Suceava sd funclioneze un numdr de

3 posturi de pazd comunalS asigurate de paznici angaj a1i cu contract de munc6 in
sensul Codului muncii;

Art. 2 Familiile cu domiciliul sau reqedin{a in comuna Putna, jude}ul

Suceava cu obligalie de a efectua pazS comunald vor achita o tax6 anuald de 20 lei.

Art.3 Persoanele cu domiciliul sau regedin{a in aite localiti1i, care delin in
proprietate construclii situate in intravilanul localitatii Putna, jude{ul Suceava au



obligalia de a pliti o taxi anuald de 30 lei ce reprezinta venituri 1a bugetul local

necesa.re acoperirii cheltuielilor pentru asigurarea serviciilor de pazL'

Art. 4 Pentru plata contravalorii serviciului de pazd de c6tre familiile cu

domiciliul sau reqedinla in comunS precum gi pentru persoanele care delin

proprieta{i pe ruza comunei Putna, jude{u1 Suceava 9i nu au domiciliul sau

,.q.oin1u'p. ,uza teritoriald a acesteia se stabilesc douS termene de platd, Iespectiv

Sdy" ai"valoarea contribuliei , pdna 1a data de 1 iunie a anului 9i 50ohpdndladata

de 30 octombrie a anului, telmene dupS expirarea cdrora se va proceda la urm6rirea

silitd precum qi la calculare de majordri de intdrziere. Nivelul majordrilor de

int6rziere este de 0,050% pentru fiecare z\ de intdrziete.
Ar1. 5. Familiile a c6ror membri au implinit varsta de 60 de ani, familiile

pensionarilor pentru limiti de varst[, familiile pensionarilor cu incapacitate de

muncd gradul I qi II , ale veteranilor de rdzboi gi ale viduvelor nechsatorite ale

veterani-ior de rizboi care nu au alli membri cu varste mai mici de 60 de ani, se

scutesc de plata taxei contravalorii serviciului de pazd'

Art. 6 PanA la data de L5-03-2020 se vor definitiva eviden{ele cu privire la

familiile gi persoanele care au obligaJia de a pl6ti contribu\ia periru paza

comuna16, urmand ca aceste eviden{e s5 se depun[ la Biroul financiar- contabil,

achizilli publice, fond funciar, urbanism 9i amenajarea teritoriului din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Putna, pand 1a data de 15.03.2020

in vederea incasdrii sumelor datorate.

Art. 7 De aducerea 1a indeplinire a prevederilor prezentei hotdrari'raspunde

primarul qi viceprimarul comunei gi Biroul financiar- contabil, achizi{ii publice,

iond funciar, urbanism gi amenajarea teritoriului din cadru1 aparatului de

specialitate al primarului comunei.

Pregedinte de gedinta ,

Co
Secretar g
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