ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREANR. 99/56
Privind stabilirea masurilor pentru organizarea pazei comunale in comuna
Sura Mare in anul 2017
Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de
24noiembrie2016,
Analizand raportul nr. 5416/2016 intocmit de dl. Radu Octavian Cosmin,
viceprimar, din care rezulta necesitatea stabilirii taxei de paza pentru anul fiscal
2017,
Vazand anuntul nr. 6645/29 decembrie 2015 publicat conform prevederilor
art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparent decizionala in administratia publica,
In temeiul art. 18 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, art. 484, art.485 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 5, art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006
privind fmantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Vazand avizul favorabil al comisiei pentru activity! economice fmanciare din
cadrul Consiliului Local,
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b , alin. 4 lit. c , art. 45 alin. 2 lit.c, art. 115 alin. 1
lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile §i completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1- In anul 2017, paza comunala in comuna Sura Mare se efectueaza prin
paza proprie, astfel: serviciul de paza se executa pe timpul noptii, de catre angajatii
din cadrul Serviciului public de paza, conform Planului de paza.
Art.2- (1) Pentru persoanele fizice care detin in proprietate imobil/imobile
construct!! in comuna Sura Mare, se instituie taxa speciala pentru paza bunurilor
publice si ale cetatenilor, in suma de 20 lei/ familie/ an.
(2) Pentru persoanele juridice care detin in proprietate imobil/imobile
construct!! in comuna Sura Mare, se instituie taxa speciala pentru paza bunurilor
publice si ale cetatenilor, in suma de 30 lei/ an.
(3) Taxa se va achita pana la data de 31 martie 2017 la casieria
Primariei sau prin ordin de plata .
(4) Pentru neplata in termen a taxei se vor percepe majorari de
intarziere, conform prevederilor legale in vigoare.
Art.3- Sunt scutite de la plata taxei de paza persoanele fizice care au calitatea
de:
- veteran de razboi, vaduvele de razboi, vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de
razboi,
-persoanele fizice prevazute la art.l din Decretul -lege nr.l 18/1990, republicat;

-persoane cu handicap grav sau accentual, persoanele Jncadrate ]n gradul I de
invaliditate si reprezentan^ii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentual §i ai
minorilor incadra^i in gradul I de invaliditate.
Art. 4- Din sumele astfel Tncasate, precum §i din fonduri ale bugetului local,
se va asigura fmantarea cheltuielilor curente de functionare a serviciului de paza
(cheltuieli de personal pentru paznicii incadra^i in Serviciul public de paza si dotarea
cu echipamente si alte materiale necesare pentru autoaparare).
Art.5- Viceprimarul comunei Sura Mare si compartimentul fmanciar -contabil
vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art. 6- Hotararea se va comunica Institutiei Prefectului-judetul Sibiu si se va
aduce la cunostinta publica prin afisaj §i publicare m ziarul local Informa^ia locala,
prin grija secretarului comunei Sura Mare.
Adoptata in Sura Mare la 24 noiembrie 2016
Cu 13 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
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Difuzat:
1 ex dos sed, 1 ex dos hot, 1 ex Prefectura Sibiu, 1 ex comp.fmanciar contabil, 1 ex afisat sediu

