
       R O M Â N I A   

      JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

 

HOTĂRÂRE NR. 318/09.10.2015 

Privind aprobarea asigurării pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția 

persoanelor, prin contractarea unui serviciu privat specializat 

 

 
Consiliul Local Năvodari, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.10.2015; 

Luând în dezbatere: 

Expunerea de motive a domnului consilier Apostol Ion, proiectul de hotărâre iniţiat de acesta, 

raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate; 

Având în vedere: 

- întinderea orașului Năvodari, dezvoltarea de noi cartiere, obiectivele de investiții realizate și 

vulnerabilitatea pe care le reprezintă acestea; 

- dispozițiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, republicată și actualizată, prin care răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a 

pazei bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu revine conducătorilor unităților prevăzute la art. 2 

alin. 1; 

- dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- HCL nr. 2/29.01.2015 privind bugetul local pe anul 2015; 

- dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

În temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. d, art. 39, art. 42 alin. 1, art. 45 și art. 115 alin. 1 lit. b din 

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ARTICOLUL 1 – Se aprobă asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, prin contractarea unui serviciu privat specializat; 

ARTICOLUL 2 – Sumele pentru plata serviciilor de pază vor fi asigurate din bugetul local al 

Orașului Năvodari; 

 

 



 

ARTICOLUL 3 – Consiliul local desemnează pe primarul și/sau viceprimarul să semneze în 

numele Orașului Năvodari contractul de prestări servicii; 

 ARTICOLUL 4 - Compartimentul Autoritate Tutelară, Relaţia cu Consiliul Local, va 

comunica aceasta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari, 

Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Biroului Resurse Umane, Comunicare-Relatii 

Publice. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0 

„ABŢINERI”,  la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 19 consilieri în funcţie.   

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dl. SURDU MARIAN 
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