
 

 

ROMÂ NIÂ JUDEȚ UL ILFOV CONSILIUL LOCÂL ÂL COMUNEI DOBROES ȚI 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind aprobarea  

Planului de pază al comunei Dobroești, judetul Ilfov   
 

  

Analizând temeiurile juridice 

a. art. 2 alin 1) și art. 4 si art. 5 alin.1) si 3) din Legea nr. 333/2003, republicata , privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi 

completările ulterioare;   

b. H.G. nr. 301/2012, modificată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor; 

c. valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;   

d. Instructiunile MAI nr. 9/01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la  securitate 

fizica  a unitatilor  ce fac  obiectul Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor si protectia persoanelor.  

e. Legea nr. 52/2003, republicata, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

cu completările ulterioare;   

f. art. 129 alin. (2) lit. "d” coroborat cu alin. (7) lit. g din O.U.G nr. 57 din 03 iulie 2020 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Luând act de adresa I.P.J. Ilfov – Poliția Orașului Pantelimon cu nr. 2396983/24.02.2022 și 
înregistrată la Primăria Dobroești cu nr. 9472 /24.02.2022; 

Ținând cont de 

a. referatul de aprobare al  primarului Condu Valentin Laurențiu;  

b. raportul de specialitate înregistrat cu nr. 9497/24.02.2022;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin. (14),  art. 139 alin (1), art. 140 alin. (1), 

coroborat cu art. 196 alin (1) lit. a și art. 243 alin. (1) lit. a) din  Codul Administrativ adoptat 

prin O.U.G. nr. 57 / 2019, cu modificările și completările ulterioare, 
  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI  
întrunit în _________ ședință din 2022,  



adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE 

 

Art.l. Se aproba Planul de paza al comunei Dobroești, județul Ilfov pentru apărarea 

bunurilor proprietate publică și privată, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Dobroești prin compartimentele de specialitate din subordine sa.  

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 5.  Prezenta hotărâre are caracter normativ.  

Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului General al 

comunei şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 
➢ Instituţia Prefectului; 
➢ Serviciul Poliția Locală; 
➢ Compartimentul relaţii cu publicul şi informaţii publice ; 
➢ prin afișare la sediul  Primăriei Dobroești cât și pe site-ul www.primariadobroesti.ro 

 

   PRIMAR, 

CONDU Valentin Laurențiu    

 

 

                  AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
           p. Secretarul General al Comunei Dobroești 

              Cristina-Mariana BUTNARU 
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