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HOTĂRÂREA Nr. 19/ 2007
PRIVIND APROBAREA TAXELOR LOCALE SPECIALE
PENTRU SERVICIUL DE PAZA, PE ANUL 2007

Consiliul local al comunei Bilbor întrunit în şedinţă ordinară la data de 27
aprilie 2007;
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate al primarului
prezentat de Tamaş Ilie – viceprimar, cu privire la organizarea şi desfăşurarea serviciului de pază
pe timp de noapte;
În temeiul prevederilor
- Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, modificată şi completată cu Legea nr. 9 din 9 ianuarie 2007;
- Regulementului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale
aprobat de Consiliul local Bilbor cu Hotărârea nr. 35/2006, precum şi prevederile Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele puiblice locale;
Având în vedere raportul de avizare favorabilă al comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate ale consiliului local comunal;î
În baza prevederilor art. art. 36, art. 45 şi art. 115 lit. (b) din Legea nr.
215/2001 privind administreaţia publică locală , republicată, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE :
Art. 1. Pentru organizarea şi funcţionarea serviciului de pază a obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, pe anul 2007 se stabilesc următoarele taxe speciale:
- Taxă pentru serviciul de pază.....................12 lei/an/familie.
Art. 2. Taxa stabilită la art. 1 din prezenta se plăteşte la casieria primăriei
Bilbor în cel mult două rate egale, adică, până la 30 iunie prima rată şi până la 30 noiembrie 2007, a
doua rată. După expirarea acestor scadenţe se vor calcula penalităţi de întârziere potrivit legii.
Art. 3. De aducerea la îndeplinbire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde
primarul comunei Bilbor şi compartimentul de specialitate al acestuia.
Art. 4. Prezenta se comunică la Instituţia prefectului judeţul Harghita şi se
afişează în locuri publice spre consultare şi luare la cunoştinţă.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI
Stan Mircea

Bilbor,27 aprilie 2007
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Secretar – Hangan Gavril

