
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. _____ din 27.11.2018 
 
privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază se va asigura de Poliţia Locală 

Giarmata 

 

CONSILIUL LOCAL al Comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din 

data de 27.11.2018: 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive a domnului primar ing. Bunescu Virgil; 

 raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Giarmata; 

 prevederile H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

 prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) şi art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei locale; 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administraţia publică; 

 avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata; 

În temeiul prevederilor  36 (2) lit. a), art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. Se aprobă lista obiectivelor de interes local a căror pază se va asigura de  Poliţia Locală 

Giarmata, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. (1) Poliția Locală Giarmata va asigura paza obiectivelor de interes local stabilite de                     

Consiliul Local al Comunei Giarmata prin includerea în planul de patrulare și deplasarea la 

locul amplasamentului.  

 (2) Poliția Locală Giarmata va verifica dacă obiectivele sunt asigurate cu încuietori 

sigure, grilaje la uși și la ferestre acolo unde situația impune, iar când constată deficiențe să 

sesizeze de îndată Șeful Compartimentului Poliție Locală, Primarul sau responsabilul unității, 

asigurând în același timp paza acestuia. 

(3) Verificarea obiectivelor de interes local se va consemna în scris, iar săptămânal se va 

prezenta un raport în acest sens Primarului Comunei Giarmata. 
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 (4) Poliția Locală Giarmata, va aplica sancțiuni și contravenții conform reglementărilor 

legale în vigoare. 

ART.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Poliție 

Locală Giarmata. 

ART.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0 ,,împotrivă”,                 

0 ,,abțineri”. 

ART. 5. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Compartimentului Poliție Locală; 

 se va afișa. 
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