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HOTARARE
privind aprobarea achizilionirii serviciului de pazi pentru elevii Liceului ,,Carol I Bjcaz,,

Consiliul Local al oragului Bicaz judetul Neamf;
VdzAnd prevederile art. 2 din Legea nr, 333/2003 privind paza bunurilor, re;rublicatd, cu

modificdrile ulterioare qi ale art.4 din Legea nr.3512007 privind cregterea sigurar{ei in unitalile de
invdfdmAnt, care prevede posibilitatea alocdrii din bugetul local de resurse jinanciare pentru
asigu rarea pazei un itdti lor gcolare;

LuAnd act de adresa cu nr. 3019121.08,2019 al Liceului ,,Carol l" Bicaz, inregistratd la
Primaria oragului Bicazsub nr, 8668/21 .08,201 9;

Vdzdnd referatul de aprobare nr. 8708122,08.2019 a primarului oragult i Bicaz, domnul
Nicolae Sdldgean;

JinAnd cont de raportul compartimentului de resort. din cadrul aparatului le specialitate al
pri maru I u i i n reg istrat s u b n r. 87 09 | 22.08.201 g',

Potrivit avizului favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitat l;
in temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit a) din Codul Aministrirtiv adoptat prin

OUG nr.5712019,

HOTARA$TE

Art.1' Aprobd achizifionarea serviciului de pazi pentru Liceul,, Carol I Bicirz";
Art,z' Asigurarea pazei se va face potrivit programului de desfdsurare a cursurilor;
Art.3 - Plata serviciului se va face lunar, fttrh a fi incluse sdrbitorile le gale, zilelele de

sambatd si duminicd, vacan{ele gcolare;
Art.4' Primarul oragului Bicazva duce la indeplinire prezenta hotardre
Art.5.'Prin grija secretarului oraEului hotdrArea se va comunica persoanelor gi autoritalior

interesate.

AVIZAT,
Secretar, Pop.Rizbuc Adriarra MarinelaNICOLAE

TOR,'
GEAN



ORASUL BICAZ
JUDETUL NEAMT

Nr 8647120.08,2019

REFERAT DE APROBARE
Privind aprobarea achizifiondrii serviciului de pazd pentru

elevii Liceului ,,Carol I Bicaz"

AvAnd in vedere art. 2 din Legea nr. 333/2003 privind paza bunurilor, republicatd,
cu modificdrile ulterioare qi ale art. 4 din Legea nr, 35/2007 privind creqtereir siguranlei in
unitdfile de invdfdmAnt, care prevede posibilitatea alocirii din bugetul locrrl de resurse
financiare pentru asigurarea pazei unitdtilor gcolare;

JinAnd cont de adresa cu nr. 3019121.08.2019 al Liceului ,,C€rol l" Bicaz,
inregistratd la Primiria oragului Bicaz sub nr. 8668121,08,2019 in care soliicitd aprobarea
achiziliondrii serviciului de pazd pentru elevii Liceului ,,Carol I Bicaz";

Solicit aprobarea Proiectului de HotdrAre privind aprobarea achizilionirii serviciului
de pazd pentru elevii Liceului ,,carol I Bicaz" pentru anul scolar 201g-2020;

NICOLAASAIAbEAT



ORASUL BICAZ
JUDETUL NEAMT

Nr 8709/22.0(r.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea achizilionirii serviciului de pazi pentru elevii Licoului

,,Carol I Bicaz"

LuAnd in considerare referatul de aprobare a PrimarLrlui cu
nr.8708122.08.2019 prin care se iniliazd Proiectul de HotdrAre privind alrrobarea
achiziliondrii serviciului de pazd pentru elevii Liceului ,,carol I Bicaz";

linand cont de adresa cu nr. 3019121,08.2019 al Liceului ,,caror " Bicaz,
inregistratd la Primdria oragului Bicaz sub nr. 8668/21.08.2019 in care soliicitd
aprobarea achiziliondrii serviciului de pazd pentru elevii Liceului ,,Carol I Bicilz";

AvAnd in vedere: art, 2 din Legea nr. 333/2003 privind paza k unurilor,
republicatd, cu modificarile ulterioare -si ale art. 4 din Legea nr. 35/200'7 privind
cregterea siguranlei in unitd{ile de invdldmAnt, care prevede posibilitatea akrcdrii din
bugetul local de resurse financiare pentru asigurarea pazei unitdtilor gcolare;

Consider cd Proiectul de HotdrAre iniliat de Primarul oraqului Bicaz, 'espectd
prevederile legale in vigoare gi poate fi supus spre aprobare in Consiliul Locirl.

compartiment RESURSE L MANE,
cons sup Parnic Maricic'r



POMANIA
MINISTERUI, EDUCATMI NATIONALE

LICEUL O'CAROL T" B.ICAZ

Str. Repub iinr.21,cod615100,Loc'Bicaz,Jud'Neam!'CIJI 2614465
Nr. 30 r|.9 din 21.08.2019

d
Cdtre,

EONSILIUL'LOCAL FTCAZ

conducerea Liceului ,,carol,I,' Bicazsolicitaprin prezenta sprijinul pr:ntru angalatea

unui agent d"' purriin anur qcorar 20rg - zd20, in vederea asigurarii securiEfii elevilor qi

cadrelor didactice in incinta r;colii'

Ataqamonotdjustificativdpentruaceastdsolicitare.
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