ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL MITRENI
HOTĂRÂRE
privind paza comunală pentru anul 2021
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDEŢUL CĂLĂRAȘI, întrunit în
şedinţă ordinara, astăzi 14 decembrie 2020
Având in vedere:
 referatul de aprobare întocmit de către domnul primar Ciprian-Constantin Panait, înregistrat sub
nr 6016/10.12.2020;
 raportul de specialitate întocmit de către domnul viceprimar al comunei Mitreni, Chirnogeanu
Florin-Nicușor, înregistrat sub nr 6015./02.12.2020, cu privire la organizarea pazei comunale pentru
anul 2021 ;
 avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comunei
Mitreni, inregistrat cu nr. 253/14.12.2020;
 avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare, amenajarea
teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei Mitreni,
înregistrat cu nr. 254/14.12.2020;
 avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați
social-culturale, culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe langa Consiliul
local al comunei Mitreni, inregistrat cu nr. 255/14.12.2020;
 HCL nr. 75/23.12.2019 privind organizarea pazei comunale pentru anul 2019.
 prevederile art. 18 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 52/2003 - Lege privind transparența decizională în administrația publică;
În baza dispoziţiilor art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se stabileşte ca, în anul 2021, în cele trei sate componente comunei Mitreni, judeţul Călăraşi,
paza comunală să se efectueze prin sistem de supraveghere video extern, conform anexei care face parte
integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2. Se stabileste această modalitate de pază și supraveghere în conformitate cu voința cetățenilor
comunei Mitreni, județul Călărași.
Art. 3 Pentru serviciul de pază și supraveghere nu se percep taxe speciale.
Art. 4. Începand cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local al comunei Mitreni nr.
75/23.12.2019 privind paza comunală pentru anul 2020.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte domnul primar și domnul
viceprimar.
Secretarul comunei va lua măsuri de comunicare a prezentei hotărâri celor interesaţi în
termenul prevăzut de lege.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, TRĂZNITU DUMITRU
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
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