ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
Telefon/fax : 0235/459332

HOTĂRÂREA Nr. 11/2009
privind aprobarea desfiintarii Serviciului public de pază comunala,
instituţie subordonată Consiliului local al comunei Rafaila

având în vedere:
- expunerea de motive a iniţiatorului din care reiese necesitatea desfiintarii Serviciului
public de pază comunala, din motive economice, ca urmare a bugetului deficitar, pentru anul
2009, raportul de avizare al comisiei de specialitate, precum şi raportul compartimentului de
resort;
- prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 157/1999 pentru modificarea şi
completarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite şi a
normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul angajat în
structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 775/1998;
în conformitate cu prevederile art. 58 si art. 65 – 67 din Legea 53/2003–Codul Muncii, cu
modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a“, alin. (3) lit. „ b”, art. 45 alin. (1) şi art. 115
alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Incepand cu data de 21.04.2009, se aprobă desfiintarea Serviciului public de pază
comunala, instituţie subordonată Consiliului local al comunei Rafaila, judetul Vaslui.
Art. 2. Concedierea personalului din cadrul serviciului public, se va face conform art. 65
din Legea 53/2003–Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, cu indeplinirea
unui preaviz de 20 zile lucrătoare.
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de primarul comunei
Rafaila, judeţul Vaslui, prin compartimentele de specialitate.
Rafaila, 17 martie 2009
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Sandu Gabriel
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
Sârcu Geanina - Elena

