
 

 
PROIECT DE HOTARARE  

Privind: aprobarea organizării pazei comunale 
pe teritoriul administrativ al comunei LIEȘTI, pe anul 2019 

 

Initiator:Iulian BOȚ , Primarul comunei Liești , județul Galaţi; 

Nr de inregistrare şi data depunerii proiectului:    14158 din 26.11.2018 

 
 Consiliul local al comunei Liești , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de …...12.2018; 
 Având in vedere Expunerea de motive primarului comunei Liești, judeţul 
Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr. 14158 din 26.11.2018; 
 Având in vedere Raportul de specialitate întocmit  de compartimentul de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Liești , judeţul 
Galaţi înregistrat sub nr………… din ……...12.2018; 
 Având in vedere Raportul de avizare a Comisiei nr. 1, pentru agricultură şi 
activităţi economico - financiare; 

- Anunţul public privind organizarea pazei comunale pe teritoriul comunei 
LIEȘTI; 

In conformitate cu prevederile: 
- Art. 5 şi art.18 din legea 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
Art.5,art.19 şi art.21 H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor; 
- Legii 273/2006, privind finanţele publice locale; 

În temeiul art. 36, alin. 1 şi 2, lit. a, art. 45 alin.1, art. 115 alin. 1 lit. b, din 
Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare: 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1.(1) Se aprobă organizarea pazei comunale pe teritoriul administrativ al 

comunei Liești, pe anul 2019,cu pază proprie,cu un post fix,cu personal propriu 
angajat în condiţiile legii. 

(2) Se aprobă  Planul de pază al comunei Liești, care va fi avizat în 
condiţiile art.18 din legea 333/2003. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului - judeţul Galați, 
compartimentului contabilitate, primarului comunei Liești, şi va fi făcută publică prin 
afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul propriu. 

Art.4.- Primarul comunei Liești , judeţul Galaţi va lua măsuri de aducere la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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ANUNŢ PUBLIC 

Privind ORGANIZAREA PAZEI COMUNALE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV 

AL COMUNEI LIEȘTI, PE ANUL 2019 

în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, Primăria comunei Liești aduce la cunoştinţă publică 

faptul că a iniţiat Proiectul de hotărâre cu privire la organizarea pazei comunale pe teritoriul 

administrativ al comunei LIEȘTI, pe anul 2018; 

în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea 333/2003, se propune organizarea 

pazei cu personal propriu, calificat, angajat al unităţii beneficiare, conform legii. 

Astăzi, 26 noiembrie 2018, a fost afișat la avizierul Consiliului local Liești anunţul 

privind organizarea pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei Liești, pe anul 

2019; 

Până la data de 8 decembrie 2018, se pot depune în scris, propuneri, sugestii sau 

opinii ale cetăţenilor cu privire la proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotărâre privind NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării pazei comunale 

pe teritoriul administrativ al comunei Liești, pe anul 2019 

în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor: 

(1) în localităţile rurale se organizează paza comunală. 

(2) Primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale 

cetăţenilor şi răspunde pentru întocmirea planului de pază a comunei. 

(3) întocmirea planului de pază, instruirea şi controlul personalului de pază din 

localităţile rurale se efectuează de către organele locale de poliţie sau de structurile 

implicate în activitatea de pază. 

(4) Modalităţile de efectuare a pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a 

consiliului local, după consultarea prealabilă a locuitorilor, în formele prevăzute de 

lege. 

(5)  Plata serviciilor de pază în mediul rural, 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. Pentru plata 

serviciilor de pază, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii. 

Având în vedere că efortul financiar pentru înființare si funcționare a Poliției locale ar 

afecta proiectele de investiție in infrastructura comunei . 

Având în vedere cheltuielile ridicate pentru realizarea acestui serviciu, estimate la 

minimum 95.000 lei pentru anul 2019, în condiţiile în care la atribuirea contractului se 

practică prețuri  plecând de la de 11,5-12 lei/oră/agent de securitate.  

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea 333/2003, se propune organizarea 

pazei cu personal propriu, calificat, angajat al unităţii beneficiare, conform legii. 
Având în vedere cele menţionate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea 

organizării pazei comunale pe teritoriul administrativ al comunei Liești, pe anul 2019. 
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