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           Priveste:  instituirea unor masuri pentru  asigurara pazei culturilor agricole  
 pentru anul 2009 
 
           Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara, avand 
in vedere: 

-expunerea de motive nr.7329 / 24.03.2009 a Primarului municipiului Alexandria; 
-raportul nr.7330 / 24.03.2009  al Directiei Administrare Valorificare Patrimoniu; 
-raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local; 

            -procesele verbale nr. 4161 din 13 02. 2009 si 5880 din 06.03.2009, privind dezbaterile publice. 
-prevederile  O.G.R.nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor; 
-prevederile Legii nr. 333/08.07.2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor,cu modificarile si completarile ulterioare;  
-prevederile art. 30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 
-prevederile Codului Muncii; 
-prevederile H.C.L. nr. 73 din 17 oct. 2008 privind aprobarea statului de functii si organigrama 

ADP; 
-prevederile art. 23 alin.(2) si art. 36 alin.(9) Legea 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei 

publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  
In temeiul prevederilor art.45, alin1 si ale art. 115, alin.(1) lit.”b”, alin. (3), alin. (5) si alin. (7) 

din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administratiei publice locale republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

 ART. 1. Se aproba asigurarea pazei in perioada aprilie – octombrie 2009 prin compartimentul 
de paza din cadrul A.D.P. Alexandria, a culturilor agricole aflate pe terenurile din extravilan, apartinand 
municipiului Alexandria, cuprinse in anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 ART.2. (1) Paza se va asigura cu personal incadrat cu contract individual de munca pe perioada 
determinata conform prevederilor Codului Muncii. 
              (2) Se aproba suplimentarea in cadrul compartimentului de paza al A.D.P. Alexandria, 
cu 20 posturi; 
 ART.3. Plata serviciilor de paza se va asigura din bugetul local urmand ca sumele respective sa 
fie recuperate de la proprietarii culturilor prin instituirea unei taxe speciale. 
 ART.4. Se aproba instituirea taxei speciale pe anul 2009 pentru asigurarea pazei culturilor 
agricole mentionate in prezenta hotarare in suma de 52,00 lei/ ha, conform calculului din anexa nr. 2 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 ART.5. Asociatiile agricole pot contribui cu suma de bani pentru completarea fondurilor 
necesare pazei culturilor. 
 ART.6. Se aproba confectionarea foisoarelor de paza din material lemnos sau confectii metalice 
din bugetul local iar montarea acestora se face pe terenul proprietarilor. 
  



ART. 7. Se imputerniceste Primarul municipiului Alexandria cu punerea in aplicare a prezentei 
hotarari.  

ART. 8. Prin grija Serviciului secretariat-administrativ, prezenta hotarare va fi transmisa 
Prefecturii Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 
Directiei Administrare  Valorificare Patrimoniu, Directiei Buget Finante Taxe si Impozite  si 
Serviciului public  A.D.P Alexandria pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 
 
 
 
 

                        Presedinte de sedinta:                                                  Contrasemneaza: 
 Consilier,                                                                    Secretar, 
 Dumitru Tulpan          Jr. Iulian Purcaru 
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