ROMANIA
JIIDETUL SUCEAVA
COMTINA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTAR.ARE

privind organizareapazei comunale ale obiectivelor, bunurilor, valorilor publice

qi

ale cetdlenilor gi a protecliei persoanelor din cadrul comunei Putna,3uaelut
Suceava pentru anul 20 | 4

Consiliul Local al comunei Putna, judeful Suceava;
Avdnd in vedere:
- expunerea de motive prezentatd, de Cornisia de specialitate privind administralia
publicd locald, juridicS, apdrareaordinii qi linigtii publice, a drepturilor cetdlenilor
;
- raporful Compartimentului Deservire generald;
- Raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosocialS, buget-finanle, administrarea domeniului public qi privat, agriculturd.,
gospoddrire comunalE, protecfia mediului, servicii, comer!, urbanism gi amenajarea
teritoriului;
- prevederile art. 18 din Legea nr.33312003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor qi protecfia persoanelor, cu modificdrile qi completdrile ulterioare qi art.
30 din
I.egea ff. 27312006 privind finanlele publice locale;
In terneiul dispoziliilor art.36, alin.(4), lit. ,,c", alin. (6) lit."a" pct.2 qi pct. 7
qi art. 45 din Legea administraliei publice locale nr. 2l5l2}0l, republicatd, cu
modifi cdrile gi completdrile ulterioare;

HOTARAgTE:

Art.

in vederea asigurdriipazei bunurilor gi
valorilor publice qi ale cetdlenilor cdt qi al asigurdrii protecliei persoanelor, se
stabileqte cala nivelui comunei Putna, judelul Suceava sd func{ioneze un num6r de
4 posturi de pazd comunald asigurate de paznici angaja[i cu contract de muncd in
1 Pentru perioada anului 2014,

sensul Codului muncii;

Art. 2 tramiliile cu domiciliul sau reqedinla in comuna Putna, judelul
Suceava cu obligalie de a efectua pazd comunald vor achita ataxd,anual6 de 20 lei

;

Art.3 Persoanele cu domiciliul sau regedinla in alte loca1it6!i, care delin in
proprietate construclii situate in intravilanul 1oca1it51ii Putna, jude,tul Suceava au
obligafia de a plSti o taxi anua16 de 30 1ei ce rcprezintd, venituri la bugetul local
necesare acoperirii cheltuielilor pentru asigurarea serviciilor de paz6,.
{rt. Pentru plata contravalorii serviciul,ui de pazd de cdtre

4

familiile cu
domiciliul sau reqedinfa in comund precum $i pentru persoanele care delin
proprietdli pe raza comunei Putna, judelul Sucbava qi nu au domiciliul sau
regedinla pe raza teritorialb a acesteia se stabilesc doud termene de platd, respectiv
50% din valoarea contribuliei , p6ni la data de 1 iunie a anului qi 50% pdn[ la data
de 30 octombrie a anului, termene dupd expirarea cdrora se va proceda la urmdrirea
silitd precum gi la calculare de majordri de intdrziere . Nivelul majordrilor de
intdrziere este de 0,05y;o pentru fiecare zi de intdrziere.
Art. 5. Familiile a cSror membri au implinit vArsta de 60 de ani, familiile
pensionarilor pentru limitd de v6rstS, familiile pensionarilor cu incapacitate de
muncd graclul { Ei II , ale veteranilor de rdzboi qi ale vdduvelor necSsdtorite ale
veteranilor de rdzboi 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 b data de 15-03-2014 se vor definitiva evidenlele cu privire la
famiiiile qi persoanele care au obligalia de
pl6ti contribuli a pentru paza
comunald, urm6nd ca aceste evidenle s5. se depund la Compartimentul bugetfinanfe, impozite gi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Putna, pdnd la data de 15.03.2014 in vederea incasdrii sumelor datorate.
Art.7 De aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot6r6ri rdspunde
primarul qi viceprimarul comunei qi Compartimentul buget-finanle, impozite gi
taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.
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Preqedinte de qedinta,

Contrasemneazd
Secretarul comutrei Putna
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