
Proiect nr,12
Aviz Comisia Economici

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

oRA$UL BTCAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind alocarea sumei de 8000 lei din bugetul local, pentru incheierea unui contract cu o firmd de pazi,

in vederea asiguririi pazei Liceului ,,Carol I Bicaz',

Consiliul Local al oragului Bicaz judetul Neamt;
Vazand prevederile art. 2 din Legea nr. 333/2003 privind paza bunurilor, republicatd, cu

modificarile ulterioare gi ale art. 4 din Legea nr. 3512007 privind cre$terea siguran{ei in unitatile de
inva{amdnt, care prevede posibilitatea alocdrii din bugetul local de resuise financiare pentru
asig u rarea pazei u n itdti lor gcolare;

Ludnd act de solicitarea consiliului de administratie al Liceului ,,Carol l" Bicaz nr.
659/15,03.2017, inregistrata la Primaria oragului Bicaz sub nr, 2763117.03.201T qi adresa
lnspectoratului Judefean Neam!, nr.1555/1 5,02.2017, din care rezultd cd unitatea qcolara nu poate
angaja personal de pazd, intrucAt nu se incadreaza in costul standard/elev;

Vazand expunerea de motive a primarului oragului Bicaz, domnul Nicolae Salagean;
finand cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate ar

primarului inregistrat sub nr. 3014122.03.2017 ;

Potrivit avizului favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate;
in temeiul art.45 alin. (1)gi art,115 alin. (f 1 fit. b) din Legea nr.21512001@, cu modificarile

qi completdrile ulterioare,

norAnAgre:

Art.1'Aproba alocarea sumei de 8000 lei din bugetul local, pentru incheierea unui contract
cu o firma de pazd, in vederea asigurarii pazei pentru elevii Liceului,, Carol I Bicaz" pe o perioada
de 3 luni;

Art.2'Suma de 8000 lei a rezultat din oferta de pre! a firmei GES FORCE SRL Bucuresti,
care de{ine personal de pazd in orasul Bicaz,pebaza tarifului de 13,20 lei/ora, pazaurm1nd a fi
asiguratd in intervalul orar 11,30+19,30 (fdra zilele de sdmbatd-duminica si sarbatori legale), pe o
perioadd de 3 luni pdnd la incheierea anului gcorar 2016-2017.

Art,3- Primarul oragului Bicazva duce la indeplinire prezenta hotardre.
Art.4, Prin grija secretarului oragului hotarArea se va comunica persoanelor si autoritatior

interesate.
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PRTMAR|A ORA$ULU I BTCAZ
JUDETUL NEAMT
NR.3013t22.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE,
Privind alocarea sumei de 8000 lei din bugetul local, pentru incheierea

unui contract cu o firmi autorizati de pazdin vederea asiguririi pazei elevilor Liceului,,
Carol I Bicaz"

AvAnd ?n vedere adresa cu nr 659/15.03.2017, din partea Liceului ,,Carol l " Bicaz
inregistrati la sediul instituliei noastre cu nr. 2763117.03.2017, gi a Notei justificative privind
solicitarea angajirii unui agent de pazd.fin6nd cont de rdspunsul dat de Inspectoratul
Jude{ean Neam!, in care se comunici cd liceul nu poate angaja un muncitor ca portar
deoarece nu se incadreazd in costul standard per elev.

Conform art 4 din Legea nr. 35/2007, privind cres-terea sigurantei in unitdtile de
invdlimdnt qi a Legii nr 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor,Consiliul Local al oragului Bicaz, poate aproba alocarea in bugetul local, resurse
financiare pentru asigurarea pazei unitd{ilor gcolare.

in vederea unei bune desfdguriri a activitilii scolare si pentru siguranta elevilor si
profesorilor din liceu, propun spre aprobare alocarea sumei de 8000 lei, in vederea incheierii
unui contract cu firma autorizatd de pazd, ,,GES FORCE SRL" cu sediul in Bicaz, pentru o
perioadi de 3luni, pAnd la incheierea anului gcolar 2Q17. Serviciul prestatde citre un agent
de pazd, va fi pldtit cu 13,2leilord, intre orele 1f0 - 1930, fere zilele libere de sAmbdtd si
duminicd si cele legale.contractul se incheie intre primdrie si firma de pazd, pldtit din
bugetul local, in vederea pazei elevirordin cadrul Liceului ,, carol lBicaz,'.

Conform oferlei avem :

13,2 lei lhx3 hlzi=106 lei x 21 zilelluna= 2226 lei x 3 luni /an scolar= 66Z8 lei +
19%TVA = 7947 lei ( 8000 tei )



PRTMAR|A ORA$ULUt BTCAZ
JUDETUL NEAMT
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
NR.301 4t22.03.2017

RAPORT

Privind alocarea sumei de 8000 lei din bugetul local, pentru incheierea
unui contract cu o firmd autorizatd de pazd in vederea asigurdrii pazei eleviilor

Liceului,, Carol I Bicaz"

VdzAnd expunerea de motive a Primarului, prin care ini{iazd Proiectul de Hotdr6re
privind alocarea sumei de 8000 lei din bugetul local, in vederea incheierii de cdtre primdrie a
unui contract de pazd cu o firmd autorizatd, care sd asigure serviciile de pazd a elevilor si
profesorilor din cadrul Liceului ,, Carol I Bicaz"

linAnd cont de adresa din partea Liceului ,,Carol l " Bicaz, completatd de o Notd
justificativd privind solicitarea angajirii unui agent de pazd si de adresa Inspectoratului
Judelean Neam!, in care se comunicd cd liceul nu poate angaja un muncitor ca porlar
deoarece nu se incadreazd in costul standard oer elev.

Conform art 4 din Legea nr. 35/2007, privind cregterea sigurantei in unitdtile de
invitimAnt qi a Legii nr 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor, Consiliul Local al orasului Bicaz, poate aproba alocarea in bugetul local,
resurse financiare pentru asigurarea pazei uniti{ilor scolare, Ia solicitarea consiliului de
administralie al unitdtii gcolare.

in vederea unei bune desfdsuriri a activititii scolare gi pentru siguran{a elevilor si
profesorilor din liceu, propun spre aprobare alocarea sumei de 8OO0 lei, in vederea incheierii
unui contract cu firma autorizatd de pazd, ,,GES FORCE SRL" cu sediul in Bicaz, pentru o
perioadi de 3luni, pdnd la incheierea anului scolar 2017. Serviciul prestatde citre un agent
de pazd, va fi pldtit cu 13,2leilor5, intre orele 1130 - 1930, fera zilele libere de sAmbitd si
duminicd si cele legale.Contractul se incheie intre Primdrie si firma de pazi, pldtit din
bugetul local, in vederea pazei erevilor din cadrul Liceului ,, carol I Bicaz,'.

Conform oferlei avem :

13,2 lei /h x 8 h lzi=106 lei x 21 zilelluna= 2226lei x 3 luni /an scolar(aprilie, mai,
iunie)= 6678 lei + 19%TVA =7947lei ( 8OO0 lei )
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