ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BRANIŞTEA

HOTĂRÂRE
pentru stabilirea taxelor pentru serviciul de pază, prevăzute la art. 18 alin. (5) şi (6) din Legea nr.
333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, pentru anul
2006
Consiliul local al comunei Braniştea, judeţul Bistriţa-Năsăud;
Având în vedere:
- Avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie socilaă,
protecţie copii din cadrul Consiliului local Braniştea nr. 7 din 24 februarie 2006;
- Avizul favorabil al secretarului comunei Braniştea nr. 7 din 24 februarie 2005;
- Procesul-verbal de afişare a Proiectului de hotărâre în conformitate cu prevederile Legii nr. 52
/ 2003 privind transparenţa decizional în administraţia publică înregistrat la nr. 73 din 12 ianuarie 2004;
- Procesul-verbal înregistrat sun nr. 294 din 13 februarie 2005 prin care se constată că în cele 30
de zile de la afişarea proiectului nu s-a depus nici o propunere, sugestie sau opinie cu valoare de
recomandare;
- Raportul secretarului comunei Braniştea înregistrat sub nr. 337 din 16 februarie 2006 cu
privire la acest proiect de hotărâre;
- Art. 18 alin. (5), (6) şi (7) din Legea nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor;
- Art. 282 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal;
- Art. 26 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 45 / 2003 privind finanţele
publice locale;
- Hotărârea Guvernului României nr. 44 / 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571 / 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică:
- Art. 38 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală:

H O T Ă R Ă Ş T E

ART.1. - (1) Se stabileşte suma de 80 lei anual ca taxă pentru contravaloarea prestaţiilor de
pază datorată de persoanele prevăzute la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333 / 2003.
(2) Se stabileşte suma de 60 lei anual ca şi contribuţie datorată de persoanele prevăzute la art. 18
alin. (6) din Legea nr. 333 / 2003.
(3) Se stabileşte suma de 20 lei anual ca şi contribuţie datorată de persoanele prevăzute la art. 18
alin. (10) din Legea nr. 333 / 2003
(4) Sumele încasate din taxele prevăzute la alin. (1) (2) şi (3) vor putea fi utilizate doar pentru
procurarea de echipament de protecţie, însemne şi mijloace de autoapărare sau utilitare necesare bunei
executări a serviciului de pază.

ART. 2. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare în toate cele trei sate ale
comunei, după 5 zile de la data comunicării către prefect, şi intră în vigoare la data aducerii la
cunoştinţă publică.
ART. 3. - Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Braniştea.
ART. 4. - Prezenta se comunică cu: primarul comunei Braniştea, Postul de poliţie Braniştea şi
Instituţia Prefectului - judeţului Bistriţa-Năsăud în vederea verificării legalităţii.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local Braniştea din data de 24
februarie 2006 cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”.
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