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HOTĂRÂREA NR. ____/27.01.2016 

privind înfiinţarea serviciului propriu de pază locală GANESTI  
începând cu data de 01.02.2016 

 
 

Consiliul local al comunei Găneşti, jud. Mureş, în şedinţa ordinară de lucru din data de 
27.01.2016; 
 Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică şi de Disciplină a 
Consiliului Local al com Gănesti; 
          Tinând cont de : -  prevederile art.10 si 11 din Legea Nr. 333 din 8 iulie 2003     Republicată 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
                                     - prevederile art.18 și art. 19 din anexa nr.1, secțiunea a 3-a, precum și ale 
art.21, secțiunea a 4-a din Hotărârea Nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor; 
     - votul majoritar al cetățenilor comunei acordat executivului cu ocazia 
ședințelor cetățenești organizate în data de 16 și 17 ianuarie a.c. în toate satele UAT-ului, 
 În baza dispoziţiilor Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
        În temeiul art. 115 alin. 1, lit. din Legea nr. 215/2001 republicată cu toate modificările 
ulterioare la zi; 

   
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
 

        Art.1.  Se aprobă înfiinţarea serviciului propriu de pază locală GANESTI, ca un 
compartiment funcţional cu 4 posturi, fără personalitate juridică în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, începând cu data de 01.02.2015. 
         Art.2. Finanţarea cheltuielilor curente si de capital ale Serviciului propriu de pază  sunt 
cuprinse în  bugetul local în anul 2016. 
        Art.3. Prezenta hotărâre intra in vigoare cu data de 01.02.2016. 
        Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul  comunei 
Ganesti.  
        Art.5. Secretarul unitarii administrativ-teritoriale va comunica prezenta hotărâre cu: - 
Instituţia Prefectului – Judeţul Mures, 
 - Primarul comunei Ganesti. 

 - Compartimentul financiar-contabil 
 
 

INIŢIATOR,  AVIZEAZĂ, 
PRIMAR,  SECRETAR, 

BALOG ELEMÉR  MATEFI ADRIAN 
 
 

Hotărârea a fost adoptat cu un număr de - voturi „pentru”, -  voturi „împotrivă”, şi -  „abţineri” din cei 13 
consilieri în funcţie. 
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EXPUNNERE DE MOTIVE  

cu privire la aprobarea organizării pazei obiectivelor, bunurilor şi  
                                      valorilor pe anul 2016  

 
  

      Având în vedere:  -  prevederile art.10 si 11 din Legea Nr. 333 din 8 iulie 2003     
Republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
                                 - prevederile art.18 și art. 19 din anexa nr.1, secțiunea a 3-a, 
precum și ale art.21, secțiunea a 4-a din Hotărârea Nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 
     Ținând cont de faptul că în anii anteriori, serviciul de pază pe plan local a fost 
asigurat de către o firmă specializată SC SIRGOMBOS SRL TG Mureș,asigurând la 
pretul de 6.500 lei lunar doar  un număr de 2,5 posturi de pază, total insuficient pentru 
acoperirea întregii raze de competență. 
    Interesul comunităţii locale, pe baza şi în executarea legii, în vederea continuităţii 
activităţilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice şi pentru a veni în sprijinul 
cetăţenilor comunei, precum şi principalul obiect de activitate al acestei instituţii de 
apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi 
publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor,în condiții de siguranță sporită și la 
costuri financiare cât mai reduse, precum și la crearea unor noi  locuri de muncă, 
consider că se impune luarea unor decizii competente în acest sens. 

În acest context de măsuri rolul autorităţile publice la nivel local este major şi de 
a găsi soluţii pentru organizarea pazei comunale la nivelul cerinţelor, asigurând paza 
obiectivelor social culturale, instituţiilor publice precum şi gospodăriile din intravilanul 
localităţii.  
     Drept consecință consider imperios necesar înfiinţarea serviciului propriu de pază 
locală, ca un compartiment funcţional cu 4 posturi ,în cadrul aparatului de specialitate 
al primarului începând cu data de 01 februarie 2016, în domeniul ordinii şi liniştii 
publice, precum şi al pazei bunurilor.    

Faţă de cele de mai sus, supun analizei unui proiect de hotărâre şi propun 
abrobarea acestuia în cadrul Consiliul local al comunei Gănești în prima sedintă de 
lucru.  
  
 

VICE PRIMAR,  
SZASZ JANOS 

 

 

 

 


