
 

 

ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

 COMUNA REDIU   

CONSILIUL LOCAL   
 

                                                                                  H O T Ă R Â R E A  nr. 5                                                                       
                                                                             din 29 ianuarie  2009 
                  

                     privind : reorganizarea serviciului de pază comunală 

 

Iniţiator : Buruiană Gheorghi , primarul comunei  Rediu , judeţul Galaţi;  

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre : 139   din  23.01.2009         

                   
                    Consiliul local al comunei Rediu  , judeţul Galaţi , întrunit în  şedinţa ordinară din data de 29   

ianuarie 2009 ; 

                    Având în vedere Expunerea de motive domnului Buruiană Gheorghi primarul comunei ,  

  înregistrată  sub nr. 139   din 23 ianuarie 2009 ;  
                    Având în vedere Raportul de specialitate  al Compartimentului de resort din aparatul de specialitate  

al Primarului  comunei Rediu , judeţul Galaţi ,  înregistrat sub nr.140 din 23 ianuarie 2009 ;  

                    Având în vedere  Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 3 , din cadrul Consiliului local ,  
înregistrat sub nr. 199/ 29.01.2009 ;                                                            

                    Având în vedere prevederile art. 18 aliniatul 4 şi 5 din  Legea  nr. 333 din 8 iulie 2003 , privind paza 

obiectivelor , bunurilor  valorilor şi protecţia persoanelor ,  modificată şi completată  prin Legea nr. 9 din 9 
ianuarie 2007 ;  

                     Având în vedere prevederile Legea nr.110/2008 privind infiintarea comunei Suhurlui, prin 

reorganizarea comunei Rediu, judetul Galati; 
                    Având în vedere prevederile art. 36 (6) , litera  ,, a -7 ,, din Legea 215 /2001, a administraţiei publice 

locale , republicată  ; 

                    In baza art. 45 , aliniatul 1,2 din Legea 215 /2001 , a administraţiei publice locale ,republicată  ;  

                                                                          

                                                                             H O T Ă R Ă  Ş T E : 

             
            Art. 1.- Serviciul de pază comunală se reorganizează şi va  cuprinde  un număr de 5 paznici angajaţi cu 

contract individual de muncă , din care  4 paznici în satul Rediu   şi un  paznic în satul Plevna . 

            Art. 2. - Serviciul de  pază  se va desfăşura conform planului de pază, anexă nr.1 la prezenta hotărâre . 
            Art. 3.-  Plata angajaţilor din serviciul de pază , precum  şi procurarea  de echipamente  de protecţie , 

însemne  şi  mijloace de apărare  sau utilitare , necesare bunei executări a serviciului de pază se asigură  astfel:   

a)  Din  taxa de pază  obligatorie,  în cuantum de 30 lei, instituită familiilor prevăzute  

în anexa nr. 2 actualizată la data prezentei hotărâri .Taxa  de pază obligatorie se va achita până la data de 31 
aprilie 2009. 

b) Din bugetul local  

             Art. 4.- Se  scutesc  de la plata taxei de pază, familiile şi persoanele singure de 80 ani precum şi 
persoanele cu handicap, veteranii şi văduvele de război, conform anexei nr. 3 actualizată la data prezentei 

hotărâri. 

             Art. 5.- Primarul comunei  Rediu , va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
             Art. 6. - Prezenta hotărâre  va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei , prin afişaj în locuri publice  şi 

comunicată  Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi  şi primarului , prin grija secretarului comunei . 

 

                                                   PRESEDINTE DE SEDINTA ,  

                                                     Miron Stana                    

                     Contrasemnează ,Secretar, Diaconu Ersilia 



 

 

 

      ROMANIA 

JUDETUL GALATI 

COMUNA  REDIU        NR. 139/23.01.2009 

        PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

                            Proiectul de hotărâre  privind : reorganizarea serviciului de pază comunală 

 

                            Prin H. C. L. nr.  40  / 30 noiembrie 2007 s-a stabilit ca paza obiectivelor , bunurilor şi 

valorilor  din comuna Rediu , judeţul Galaţi , să se asigură  prin Serviciul   de pază comunală , de către  un 
număr de 9 paznici angajaţi cu contract individual de muncă , din care  4 paznici în satul Rediu , 3 paznici în 

satul Suhurlui  şi 2  paznici în satul Plevna . 

                           Având în vedere că : 

                               -  prin Legea  nr.110/2008 s-a stabilit înfiinţarea comunei Suhurlui, Judeţul Galaţi , 

menţionez că comuna Rediu a rămas cu două sate componente : Rediu (1760 persoane) şi Plevna ( 648 

persoane) ; 

                             -  în anul 2008  încasările de la populaţie privind taxa obligatorie de pază  au de circa  

40% din plata paznicilor angajaţi, diferenţa de plată fiind suportată din bugetul local ; 

                             - adresele primite de la Ministerul finanţelor prin care ne semnalează criza 

economică în care se află ţara noastră şi prin care ni se impune diminuarea cheltuielilor din bugetul 

local.               

                      Faţă de cele relatate propun reorganizarea serviciului de pază comunală prin reducerea 

numărului de posturi de la 9 paznici la 5 paznici :angajaţi cu contract individual de muncă , din care  5 paznici 
astfel:  

postul nr. 1 mobil din satul Rediu ce cuprinde un   Agent de pază ce va sigura paza la : şcoala de arte şi meserii 

Rediu ; grădiniţa ;  primăria  casa de nunţi; dispensarul şi postul de poliţie;  

postul nr. 2  mobil cu 2 Agenţi de pază care vor asigura paza pe străzile secundare ale comunei - biserica Rediu 
cât şi locuinţele şi bunurile cetăţenilor;   

 postul nr. 3 mobil  cu  doi paznici în  satul Plevna care va asigura paza şcolii – bisericii  a locuinţelor din satul 

Plevna.  

                        Informez Consiliul Local că organul local de poliţie mi-a înaintat Planul de pază în care 

au fost cuprinse 6 posturi.  Pe aceste considerente propun modificarea planului de pază conform celor 

relatate mai sus.  

                          Propun ca plata serviciului de pază să se asigure astfel :  

- din  taxa de pază  obligatorie,  în cuantum de  30 lei, ce se va achita până la data de 31 

aprilie 2009. 

                             Deoarece o mare parte din familii  au venituri  mici şi nu putem institui o taxă mai mare ,  
propun ca o parte din cheltuielile serviciului să fie asigurate  şi  din bugetul local . 

     Propun sa fie scutite de la plata taxei de paza comunală plata taxei familiile şi 

persoanele singure de 80 ani , persoanele cu handicap conform anexei nr.3 care face parte integrantă 

din prezenta expunere de motive .  

                     In baza prevederile art. 18, al.(4) si (5) din Legea nr. 333/2003 . Propun spre dezbatere 

şi deliberare proiectul de hotărâre menţionat mai sus , în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2009 .  

 

 

                                                                 PRIMAR ,  

                                                             Prof. Buruiană Gheorghi 



 

 

 

  ROMANIA  
JUDETUL GALATI   

 COMUNA REDIU                                         Nr. 140 din 23.01.2009 

   VICEPRIMAR  

 

 

                                       

                                           RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

La proiectul de hotărâre privind : reorganizarea serviciului de pază comunală 
 

          Analizănd expunerea de motive  a primarului  comunei, domnul . Buruiană Gheorghi , 

iniţiatorul  proiectului  de hotarare mai sus mentionat ;  

                     In baza prevederilor art. 44 (1) din Legea 215 /2001 , a administraţiei publice locale  

constat următoarele :  

                     Este legal ,  motivat de prevederile art. 18 (4) din Legea nr. 333/2003 modificata prin 

Legea nr.9/2007 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor prin  se arată că 

,, modalitatea de efectuare a pazei in mediul rural se stabileste de catre consiliul local dupa 

consultarea prealabila a locuitorilor,,  

           Este prevăzut, de asemenea, la al.(5) al aceluiasi articol, ca cheltuielile pentru plata 

serviciului de paza, precum si pentru procurarea de echipamente de protectie necesare acestui serviciu 

se vor efectua din bugetul local. Insa pentru plata serviciilor de paza, consiliile locale pot institui taxe 

speciale, conform legii. 

                      Iniţiatorul a ţinut cont de veniturile familiilor din comună  şi a propus suma de 30 lei de 

familie  diferenţa urmând să se asigure din bugetul local .  

                      Este temeinic  si în concordanta cu prevederile legale. 

          Este de competenta Consiliului local de a analiza si adopta proiectul de hotarâre propus.  

 

 
VICEPRIMAR,  

                                                                          Miron Stana 

 


