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H O T Ă R Â R E A   Nr. 43  

pentru aprobarea efectuării activităţii de pază la nivelul Comunei Răducăneni de către o societate 

specializată de pază şi protecţie    

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi; 

Având în vedere: 

- referatul înregistrat sub numărul 4487/2010 al primarului comunei prin care propune ca activitatea de 

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

- avizul favorabil, înregistrat sub nr.4798/2010 al comisiei de specialitate şi raportul compartimentului 

din aparatul propriu, înregistrat sub nr. 4768/2010; 

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările 

şi completările ulterioare;   

- 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; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 Art. 1 – Se aprobă achiziţionarea de servicii de pază, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare privind achiziţiile publice, astfel încât activitatea de pază la nivelul Comunei Răducăneni să se  

efectueze de către o societate specializată de pază şi protecţie. 

 Art. 2 – Plata serviciilor de pază contractate se va face din bugetul local. 

 Art. 3 – Se mandatează Viceprimarul comunei Răducăneni 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 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  

                        Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre compartimentelor de 

specialitate, viceprimarului comunei, tuturor persoanelor interesate şi Instituţiei Prefectului Judeţului 

Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 17 septembrie 2010. 

 

 

 

 

 

                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                                   

                                                          Consilier,   
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