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JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA RÎCIU 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.38 
din 26 iunie  2014 

 
privind aprobarea planului de  pază al UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE COMUNA RÎCIU, 

pentru anul 2014, 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  26 iunie 2014, 
urmare a dispoziţiei de convocare nr. 246  din  20 iunie  2014, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 
Analizând:  

-Expunerea de motive nr. 2612  din data de 19.06.2014 înaintată de primarul comunei Rîciu,  
                -Hotărârea nr.61 din 23 decembrie 2013 privind  înfiinţarea SOCIETĂŢII COMERCIALE „SERVICII EDILITARE 
PAZĂ ŞI PROTECŢIE RÎCIU“ SRL; 
                -Hotărârea nr. 19 din 31 martie 2014 pentru  aprobarea Regulamentul de Organizare şi Functionare  şi a 
Regulamentului de Ordine Interioară ale  SC  Servicii Edilitare Paza şi Protectie Riciu SRL; 
Luând în considerare prevederiile: 

- Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, actualizată; 
- Legii nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si 

protectia persoanelor; 
În baza art. 11 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor;  
În conformitate cu Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu art.45 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă Planul de pază al UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE COMUNA RÎCIU, pentru anul 
2014, întocmit în conformitate cu prevederile art.5 alin.3 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor anexat prezentei hotărâri. 

Art.2.  Cu aducere la îndeplinire se însărcinează primarul comunei Rîciu.       
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 SC   SERVICII EDILITARE PAZA SI PROTECTIE RICIU SRL; 
Postul de Poliţie Rîciu; 
Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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