
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 
                                                       

 
HOTĂRÂREA   NR.    7 

Privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea pazei bunurilor publice şi cele ale 
cetăţenilor în anul 2007 

 
 

Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  31.01.2007 ; 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. consilier Iordache Virgil, avizul 
comisiei nr. 1 şi nr. 3  precum şi avizul secretarului comunei ;  

Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Poarta Albă nr. 59/9.10.2001 precum şi Planul urbanistic general aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Poarta Albă nr. 46/24.08.2002 , 
 În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele 
publice locale şi cele ale art. 18, alin. (4 – 10) din Legea nr. 333/08.07.2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor ;  

În baza art. 38, alin. (1) şi (2), lit. „d” şi alin. (6) lit. „a”, pct. 7 din Legea administraţiei  
publice locale nr. 215/2001 modificată prin Legea nr. 286/06.07.2006 ; 
 În temeiul art.46, alin. (3) din Legea  administraţiei  publice locale nr. 215/23.04.2001 
modificată prin Legea nr. 286/06.07.2006 ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
  

     Art. 1 – (1) Se aprobă efectuarea prin rotaţie de către locuitorii comunei a pazei 
bunurilor publice şi cele ale cetăţenilor . 
 (2) Obligaţia de pază comunală  revine fiecărei familii care are domiciliul sau reşedinţa 
pe teritoriul comunei şi se îndeplineşte de câte un membru al acesteia, o singură dată la 
fiecare rotaţie.  
 Art. 2 - Persoanele care nu corespund cerinţelor legii pentru a îndeplini atribuţii de 
pază sau care, datorită ocupaţiilor profesionale, nu pot să execute serviciul de pază sunt 
obligate să achite contravaloarea prestaţiilor datorate, în cuantumul de 40 lei/familie. 

Art. 3 - Persoanele care deţin proprietăţi în localitate şi nu au domiciliul sau 
reşedinţa pe raza acesteia sunt obligate la plata unei contribuţii în cuantum de 40 
lei/familie . 

Art. 4  - Sunt scutiţi de la obligaţia de a efectua pază comunală: pensionarii, 
bolnavii cronici incurabili ori cei cu deficienţe fizice care îi fac inapţi pentru serviciul de 
pază, persoanele care au împlinit vârsta de 60 de ani, militarii, poliţiştii, preoţii, 
pompierii, sportivii legitimaţi la Asociaţia “ŞTIINŢA” Poarta Albă şi consilierii locali .  
 

Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 

Art. 4 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru şi un 
vot  împotrivă din totalul de 13 voturi exprimate . 
POARTA ALBA/ 31.01.2007 

Preşedinte de şedinţă, 
          BURLACU RUXANDA  
 

Contrasemnează: 
Secretarul comunei Poarta Albă 

MIHON CORNELIU 
 
 
 


