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H O T Ă R Â R E A NR 4 / 31.01.2011
Consiliul local al comunei Cucuteni,judeţul Iaşi , întrunit în şedinţă ordinnară la data de
31.ianuarie 2011, în baza dispoziţiei primarulu nr.9 din 26.01.2011 ;
Având în vedere prevederile art. 18 din Legii nr. 333 /2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ;
Analizând referatul nr.89 din 13.01.2010 a primarului comunei, prin care propune, în
urma consultării locuitorilor comunei şi a organului local de poliţie, organizarea pazei bunurilor
publice şi ale cetăţenilor comunei şi aprobarea planului de pază ;
Având în vedere Planul de pază întocmit de organul local de poliţie ;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei , avizul comisiei de
specialitate economico-sociale, juridică şi de disciplină ;
In temeiul art. 45 al. (1) şi art.115 al.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală republicată , modificată şi completată ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Pentru paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor se aprobă organizarea pazei , pe
teritoriul administrativ al comunei Cucuteni, cu paza proprie, prin paznici plătiţi din bugetul local,
în condiţiile prezentei hotărâri.
Art. 2.- Se aprobă Planul de pază al comunei Cucuteni , întocmit de organul local de
poliţie, prevăzut în anexă la prezenta hotărâre.
Art3. Plata serviciilor de pază, precum şi procurarea de echipamente de protecţie, însemne
şi mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de pază, se asigură din
bugetul local.
Art. 4.- Activitatea de pază se va desfăşura potrivit prevederilor legislaţiei privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei cetăţenilor şi a celei specifice privind intervenţia în
cazul situaţiilor de urgenţă, cuprinse în Planul de pază al comunei.
Atribuţiile persoanelor încadrate pentru executarea pazei sunt stabilite prin fişa postului
aprobată de primarul comunei ..
Art. 5.- Primarul comunei asigură conducerea şi controlul general al activităţii de pază, buna
funcţionare şi respectarea atribuţiilor, a normelor de muncă şi a regimului disciplinar specific
acestei activităţi.
Instruirea şi controlul activităţii paznicilor comunali se va executa, potrivit legii, de catre
organul local de poliţie.
Art.6 Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 februarie 2011 , dată de la care se
abrogă hotărârea consiliului local nr. 2 din 26.01.2010.
Art.7. Se va înainta copie de pe prezenta ; Primarului comunei, Postului de poliţie , Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii , contabilului unităţii şi se va afişa spre
luare la cunoştinţă de cei interesaţi .
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Adoptată în şedinţa din data de 31.01.2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul
de____consilieri prezenţi din numărul total de 9 consilieri în funcţie

