
ROMÂNIA  
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII  DE  SUS 
CONSILIUL  LOCAL 

H O T Ă R Â R E A nr. 16/2014 
privind  stabilirea modalitatii de  efectuare a  activităţii de pază la nivelul  

Comunei Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui 
 

Având în vedere:  
- expunerea  de  motive   a  primarului  comunei prin care propune ca activitatea de 

pază la nivelul comunei să se efectueze de către o societate specializată de pază şi 
protecţie;  

- raportul comun  al contabilului  si   viceprimarului  comunei  Muntenii  de  Sus,  
judetul  Vaslui;  

- procesul-verbal  nr.  4899/2012 incheiat  in  cadrul  sedintei de consultare  a  
cetatenilor cu privire  la  forma  de paza; 

În conformitate cu prevederile:  
a)  art. 121 alin. (1) și alin. (2)  din Constituția României, republicată; 
b) art. 24 lit. d) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

c) art. 18 din Legea  nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;  

d) art. 21, alin. (1)  si (2)   din  Hotararea  de  Guvern  nr. 301/2012 din  Normele  
Metodologice  de  aplicare a Legii  nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) art. 19 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

f)  art. 36, alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, pct. 7 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

realizând publicarea anuntului privind  stabilirea modalitatii de  efectuare a  
activităţii de pază la nivelul Comunei Muntenii  de  Sus, în contextul prevederilor art. 6 
din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
completările ulterioare, înregistrat la nr. 2 din 06.01.2014 în Registrul special pentru 
evidenţa anunţurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la 
ședințele publice ale Consiliului Local și care a făcut obiectul afisarii la sediul  Primăriei, 
în spațiul accesibil publicului;  

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, (r) cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 Consiliul local al comunei Muntenii  de Sus,  judetu; Vaslui ;  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art. 1. – Se  aproba  stabilirea modalitatii de  efectuare a  activităţii de pază la 
nivelul Comunei Muntenii  de  Sus, judetul  Vaslui  de către o societate specializată de 
pază şi protecţie. 

 



Art. 2 – Se aprobă achiziţionarea de servicii de pază, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice prin  incheierea unui contract  de  
prestari  servicii. 

Art. 3 – Se mandatează primarul   comunei Muntenii  de  Sus  ca, împreună cu 
reprezentanţii societăţii specializate de pază şi protecţie prestatoare de servicii, să 
întocmească planul de pază care va avea, în mod obligatoriu, avizul de specialitate al 
poliţiei.  

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus, 
Prefectului judeţului Vaslui, se aduce la cunoştinţă publică prin afisare la sediul Primariei  
si Consiliului Local   Muntenii  de Sus precum şi prin publicare pe pagina de internet la 
adresa: www.munteniidesus.ro/webmail.        
       Muntenii  de Sus,  31   ianuarie 2014 

PRESEDINTE  DE SEDINTA         
       EUGEN BIRSAN           SECRETARUL COMUNEI; 

Contrasemneaza: 

                   (cu exercitare temporara de atributii), 

            MONICA  BURGHELEA 
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