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HOTĂRÂREA  NR. 29 
din  22 martie 2016 

privind aprobarea încredinţării contractului de pază  
 

 Consiliul local al comunei Ibăneşti, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 22 
martie 2016; 
Luând act de: 

Raportul compartimentului de specialitate nr. 2787 din 18.03.2016, 
Ofertele depuse de către: S.C. Mom Guard Ro, SC Athos Guard Security SRL, SC 

Lex Guard Security SRL şi SC Alarm Expres SRL. 
Expunerea de motive nr. 2788/18.03.2016, prezentată de către Primarul comunei 

Ibăneşti; 
Avizul comisiei de specialitate; 

Având în vedere: 
     prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, 
republicată; 
      prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
     prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

prevederile legii nr.333/2003 privind paza bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 
prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările ulterioare; 
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1/2016 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind codul fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare; 
Luând în considerare: 

prevederile art.1, alin.(2), art.2, art.4 şi art.6 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 
În temeiul art. 36 alin.(4) lit. c), art. 45 alin.(2) lit. c), art.115, alin (1), lit.b)  din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 – Începând cu data de 1 aprilie 2016, se aprobă încheierea contractului 
pentru efectuarea pazei comunale cu Firma, ALARM EXPRES SRL, pe durata de un an. 

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului UAT: Instituţiei 
Prefectului-Judeţul Mureş, pentru control de legalitate; Primarului comunei Ibăneşti, 
pentru ducerea la îndeplinire; Compartimentului de achiziţii publice; Firmei prevăzute la 
art. 1 şi se va aduce la cunoştiinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa: 
www.ibanesti.ro .                                       

 
     Preşedinte de şedinţă 
                                              Matei Eugen                           Contrasemnează 
                                                                                Secretar 
                                                                                            Todoran Codruţa-Alexandrina 
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