
           AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                  SECRETARUL GENERAL  

                                                            AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                               jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind înființarea Serviciului Public Local de Pază Târgovişte 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

mai 2022, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 17321/24.05.2022 întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

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

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 17322/24.05.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

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

▪ Prevederile art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 173 din Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 

şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile HCL nr. 135/27.06.2013 privind reglementarea situaţiei juridice a 

unor imobile proprietate publică a municipiului Târgovişte, în sensul aprobării 

schimbului de imobile cu destinaţia de sedii sociale între Poliţia Locală a 

Municipiului Târgovişte şi S.C. Municipal Security S.R.L, cu modificările aduse 

prin HCL nr. 344/18.12.2015; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

▪ Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Codul Administrativ 

adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 



       În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Începând cu data de 01.06.2022 se înființează Serviciul Public Local de 

Pază Târgovişte, ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, 

în  subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte. 

Art. 2 Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Public 

Local de Pază Târgovişte, conform anexei 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public Local de Pază Târgovişte, 

conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Se aprobă organigrama Serviciului Public Local de Pază Târgovişte, 

conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Potrivit art. 11 din Legea nr. 153/2017 se aprobă coeficienții pentru 

fiecare funcție, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6 Începând cu data de 01.06.2022, în temeiul art. 173 din Legea nr. 53/2003 

privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

personalul prevăzut în anexa 5 se transferă de la societatea Municipal Security 

S.R.L. la Serviciul Public Local de Pază Târgovişte împreună cu activitatea de 

pază a școlilor, parcurilor, locurilor de joacă și a unor imobile proprietatea 

Municipiului Târgoviște. 

Art. 7 Se constituie drept de administrare în favoarea societății Municipal 

Security S.R.L. asupra unei camere în suprafață de 19 m2, cu destinația de sediu, 

având datele de identificare prevăzute în anexa 6 la prezenta hotărâre, restul 

bunurilor vor rămâne în folosința Serviciului Public Local de Pază Târgovişte, 

HCL nr. 344/18.12.2015 modificându-se în mod corespunzător. 

Art. 8 Cheltuielile cu utilitățile se suportă de către cele două entități, respectiv 

Serviciul Public Local de Pază Târgovişte și societatea Municipal Security 

S.R.L., proporțional cu modul în care utilizează spațiile respective. 



Art. 9 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Serviciul Public 

Local de Pază Târgovişte, societatea Municipal Security S.R.L. şi pentru 

comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgovişte. 

 

  

 

           INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

   jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Red. D.I. 

 

 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

Direcția Economică   

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 
 

 

Comisia nr. 2 
 

 

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4 
 

 

Comisia nr. 5 X  

 

 

 

 

 



Nr. 17321/24.05.2022 

 

             APROBAT, 

                                                   PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVISTE 

jr. Daniel — Cristian STAN 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind înființarea Serviciului Public Local de Pază Târgoviște 

 

 

 Începând cu 16.04.2022 a intrat in vigoare Legea nr. 84/2022 privind 

modificarea art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, care în articolul unic 

prevede că „Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu se aplică și 

capitolului bugetar «Învățământ» finanțat din bugetele locale, din capitolul 

«Cultură» instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte înființate prin 

hotărări ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, 

organizate in temeiul Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și 

companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de 

impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

353/2007, cu modificările și completările ulterioare, și care funcționează in 

subordinea consiliilor locale sau județene respective, și nici capitolelor 

bugetare «Sănătate», «Asigurări și asistență socială» și «Servicii publice de 

interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, inființate și 

organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, 

prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale 

respective», așa cum sunt definite la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, indiferent de sursa de finanțare", situație în care în 

temeiul legii mai sus menționate numărul de posturi disponibilizate de Teatrul 

Municipal „Tony Bulandra" Târgoviște la nivelul U.A.T. este 74, iar înființarea 

unui Serviciu Public Local de Pază al Municipiului Târgoviște, ca instituție de 

interes local aflat în subordinea Consiliului Local, prin preluarea unor activități 

din portofoliul  



 

  Societății Municipal Security S.R.L., ar aduce economii la Bugetul de venituri 

și cheltuieli al Municipiului Târgoviște, întrucât municipalitatea ar executa 

această obligație legală, așa cum este stipulată în Legea nr. 333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, prin efectuarea 

serviciului de pază cu agenți proprii și nu ar mai fi nevoită să achiziționeze 

aceste servicii de la o societate, fie ea chiar cu acționar Consiliul Local 

Municipal Târgoviște, economiile rezultând nu doar din eficientizarea 

structurilor ci, în mare parte doar din schimbarea regimului fiscal aplicabil 

celor două tipuri de entități, respectiv o instituție publică și o societate 

comercială, în speță dispariția aplicării T.V.A. 

 

 

SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Chiru-Cătălin Cristea 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. 17322/24.05.2022 

APROBAT, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI 

TÂRGOVISTE 

jr. Daniel - Cristian STAN 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE, 

privind înființarea Serviciului Public Local de Pază Târgoviște 

 

 

Începând cu 16.04.2022 a intrat în vigoare Legea nr. 84/2022 privind 

modificarea art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, care în articolul unic 

prevede că „Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu se aplică și capitolului 

bugetar «Învățământ» finanțat din bugetele locale, din capitolul «Cultură» 

instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte înființate prin hotărâri ale 

autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, organizate în temeiul 

Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole 

sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările 

ulterioare, și care funcționează în subordinea consiliilor locale sau județene 

respective, și nici capitolelor bugetare «Sănătate», «Asigurări și asistență socială» și 

«Servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, 

inființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după 

caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale 

respective», așa cum sunt definite la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, indiferent de sursa de finanțare", situație în care în temeiul 

legii mai sus menționate numărul de posturi disponibilizate de Teatrul Municipal 

”Tony Bulandra” Târgoviște la nivelul U.A.T. este 74, iar înființarea unui Serviciu 

Public Local de Pază al Municipiului Târgoviște, ca instituție de interes local aflată 

în subordinea Consiliului Local, prin preluarea unor activități din portofoliul 

Societății Municipal Security S.R.L., ar aduce economii la Bugetul de venituri și 

cheltuieli al Municipiului Târgoviște, întrucât municipalitatea ar executa această 

obligație legală, așa cum este stipulată în Legea nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, prin efectuarea serviciului 

de pază cu agenți proprii și nu ar mai fi nevoită să achiziționeze aceste servicii de la 

o societate, fie ea chiar cu acționar majoritar Consiliul Local Municipal Târgoviște, 



economiile rezultând nu doar din eficientizarea structurilor ci, în mare parte, doar 

din schimbarea regimului fiscal aplicabil celor două tipuri de entități, respectiv o 

instituție publică o societate comercială, în speță dispariția aplicării T.V.A. 

În atare situație apreciem ca oportună inființarea Serviciului Public Local de 

Pază Târgoviște ca instituție publică de subordonare locală, condusă de un director, 

un corp de 4 funcționari de execuție și 78 de agenți de pază (paznici) care vor asigura 

paza școlilor, parcurilor, locurilor de joacă și a unor clădiri proprietate publică a 

Municipiului Târgoviște, urmând ca Societatea Municipal Security S.R.L. să-și 

restrângă în mod corespunzător portofoliul de contracte iar, în timp, prin organizarea 

de către sociefățile comerciale cu acționar majoritar Consililul Local al Municipiului 

Târgoviște sau alte instituții din subordinea Consiliului Local (Direcția de Asistență 

Socială, Complexul Turistic de Natație) să-și asigure paza cu propiii angajați. 

Facem precizarea că diferența de la 74 de posturi disponibilizate prin 

excluderea din formula de calcul a Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște 

până la 83 câte sunt prevăzute pentru Serviciul Public Local de Pază Târgoviște, 

respectiv 9, a fost asigurată prin reducerea în mod corespunzător a unor posturi 

vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, Direcției de 

Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcției de Salubritate, încadrându-

ne astfel în numărul maxim de posturi de 575 prevăzut de lege, așa cum a fost 

comunicat de către Instituția Prefectului — Județul Dâmbovița prin adresa nr. 

13719/24.03.2022 și înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 

10995/30.03.2022. 

Astfel, pentru declanșarea procedurilor prevăzute de lege, în temeiul art. 173 

din Codul Muncii, urmează a se transfera împreună cu acțiunile specifice, cele patru 

poziții administrative (director și cei patru funcționari), urmând ca, în condițiile 

Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 

vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat 

prin H.G. nr. 286/2011, aceștia să procedeze la organizarea concursurilor și 

angajarea agenților de pază, prioritari, în limita competențelor profesionale 

personale, fiind cei din cadrul Societății Municipal Security S.R.L. 
 

VICEPRIMAR,     Direcția Economică, 

       jr. Cătălin Rădulescu           Director executiv, 

            ec. Silviana-Ecaterina Marin 

  

 

SECRETARUL GENERAL 

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE 

jr. Chiru-Cătălin Cristea 


