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           HOTĂRÂREA    Nr. 32  
            29 noiembrie 2012 

 
privind  contractarea serviciilor  de paza şi protecţie care se vor efectua în comuna  Rîciu 

 
Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  29 octombrie 2012, urmare a 

dispoziţiei de convocare nr. 503 din 23.11.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 
Analizând: 

            -Expunerea de motive a Primarului  comunei Rîciu nr. 4680 din 23.11.2012, prin care se propune contractarea serviciilor  
de paza şi protecţie care se vor efectua în comuna  Rîciu; 

    Avînd în vedere rapoartele de avizare ale: 
    -Comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

                -Comisiei  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism; 
    În baza prevederilor: 

                - art.2 alin.(1), art.4, art..5 alin. (1), art.18 alin. (2,3, 4) din  Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările şi completările ulterioare; 
              - HOTĂRÂRII nr. 196 din 17 martie 2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare 
a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale 

   - Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
   În temeiul prevederilor art. 36, alin.(6) lit.a) pct.7 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 

hotărăşte: 
 

Art.1. Începând cu data de 01.01.2013, în cadrul comunei Rîciu, paza bunurilor publice şi a cetăţenilor se va realiza de către 
o societate specializată de pază în baza unui contract de prestări servicii încheiat în condiţiile prevăzute de OUG 34/2006 privind 
achiziţiile publice. 
 Art.2. Planul de pază al comunei Rîciu se va întocmi de către executivul unităţii administrativ-teritoriale în colaborare cu 
societatea prestatoare şi va fi supus aprobării Consiliului local şi Postului de Poliţie Rîciu. 
 Art.3. Taxa pentru pază  va rămâne nemodificată respectiv în cuantum de 20 lei/nr. administrativ/an. 
 Art.5. Cetăţenii care domiciliază în alte localităţi şi deţin pe raza comunei bunuri de orice fel, sunt obligaţi să achite taxa 
prevăzută la art.3. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de internet 
www.comunariciu.ro. 
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