
ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA SALCIOARA  

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE 

                   privind aprobarea planului de paza   in comuna Salcioara ,Judetul Dambovita , 

 

 Consiliul Local Salcioara , judetul Dambovita, intrunit in sedinta ordinara din data 

de 8.11.2022, 

Avand in vedere: 

- Expunerea de motive privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, 

intocmita de catre primar nr. 7051 /16.08.2022;  

- Prevederile art. 18, punctele 1,2, si 3 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor, 

valorilor si protectia persoanelor, republicata; 

-    Proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii ,inregistrat la ne. 41/23.08.2022, 

-    Referatul de aprobare al proiectului de hotarare intocmit de primarul localitatii ,inregistrat la 

nr. 7305/23.08.2022, 

-    Raportul  intocmit de compartimentul e specialitate ,inregistrat la nr. 7342/24.08.2022, 

-    Avizele  comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului Local , 

-    Prevederile art. 7 din L52/2003 privind transparenta decizionala , 

-    Prevederile art. 129 alin.2 lit.a si alin.7 lit.g , din OUG 57/2019 privind Codul Adminitrativ cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

-    In temeiul art.136 alin 1 si art. 196 alin 1.lit.a din din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE 

Art. 1 Se aproba planul de paza in comuna Salcioara , conform anexei care face parte integranta 

din prezenta hotarare. 

Art. 2 Plata serviciilorr de paza, precum si procurarea de echipamente de protectie si mijloace de 

aparare sau utilitare necesare bunei executii a serviciului de paza se asigura din bugetul local. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Salcioara . 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei  , catre Instituţia 

Prefectului judetului Dambovita , Primarului comunei Salcioara si se va publica in Monitorul 

Oficial Local. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu un număr de 9 voturi pentru, voturi abţineri 0 

voturi împotrivă  0 , din totalul de 13  consilieri  din care   9  membri prezenţi. 
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