
ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECI 

JUDETUL COV ASNA 

HOT ARAREA NR. 88/2021 
privind aprobarea organizarii pazei comunale pe teritoriul administrativ 

al comunei Recipe anul 2022 

Consiliul local al comunei Reci, judeµil Covasna, 
analizand referatul de aprobare nr. 4898/08.11.2021 a primarului comunei Reci, 
vazand rapoartele de avizare din partea compartimentului de resort, comisiei de 

specialitate pe domenii de activitate, 
avand in vedere prevederile art.18 din Legea nr.333/2003, privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor ~i protectia persoanelor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum 
HG.301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003, privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ~i protectia persoanelor, 

in conformitate cu art.30 alin.1,2 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, 
cu modificari ~i completari ulterioare, 

vazand realizarea procedurilor prevazute de art.7 din Legea nr.52/2003, privind 
transparenta decizionala in administratia publica, 

in temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a, art.139 alin(l), alin.(3) lit.i ~i art.196 alin.(1) lit.a 
din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

Cu votul ,,pentru" a .11 consilieri, ,,impotriva"_-_ consilieri 

Art.1.-Se aproba Planul de paza pentru asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor ~i 
protectia persoanelor pe anul 2022 pe teritoriul administrativ al comunei Reci, conform Anexei 
nr.1 , care este partea integranta a prezentei hotarari. 

Art.2.-Se stabilesc modalitatile de efectuare a pazei comunale conform Anexei nr.2 la 
prezenta hotarare. 

Art.3.- Se aproba Regulamentul privind stabilirea ~i perceperea taxei speciale de paza 
comunala pe anul 2022, conform Anexei nr.3 la prezenta hotarare. 

Art.4.-Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul 
comunei Reci. 

Reci, la 27 decembrie 2021 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA., 
PETER Iosif-Enric Contrasemneaza 

Secretarul general al comunei 
NEMETH Timea-Katalin 

N~ 



MINISTER UL ADMINISTRA TIEI ~I INTERNELOR 
INSPECTORA TUL DE POLITIE AL JUDETULUI 

COVASNA 

POLITIA MUNICIPIULUI SF. GHEORGHE 
POSTUL DE POLITIE REC! 

Nr.286.427 din 08.11.2021 

NESECRET 

PRIMA.RIA COMUNEI RECI 
Nr.4885/08.11.2021 

APROB 
~EF AL SECTIEI 1 POLITIE RURAL SF. GHEORGHE 

Comfaar-,,j ({' f ~t' 
MARC~ N 

PLANDE·PAZA 
al comunei Reci pentru anul 2022, 

in baza legii nr.333/2003, modificata ~i completata prin Legea nr. 40/2010, privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor ~i protectia persoanelor, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare 

I. SITU A TIA OPERA TIV A 
Comuna Reci este situata la o distanta de 12 km fata de Municipiul Sfantu 

Gheorghe, re~edinta judetului Covasna, pe malul drept al raului Negru la o altitudine 
cuprinsa intre 510-540 metri ~i se invecineaza : la Nord cu comuna Moac~a ~i Ghidfalau, 
la Est cu comuna Boro~neu Mare, la Sud cu comuna Ozun, iar la Vest cu Municipiul 
Sfantu Gheorghe. 

Populatia comunei este de 2425 locuitori, 98% sunt de nationalitate maghiara, din 
care 1430 sunt activi lucrand la diferite societati comerciale de pa raza comunei sau in 
gospodarii proprii, 78 sunt navetisti in municipiul Sfantu Gheorghe. 

Rromii sunt in numar de 521 din care,25% isi desfasoara activitatea pe raza 
comunei, iar restul lucreaza in Ungaria sau alte tari din UE, ca muncitori sezonieri. 

Suprafata comunei este de 3725 hectare din care 2805 hectare reprezinta terenuri 
arabile, 514 hectare pasuni, 399 hectare fanete si 7 hectare livezi. 

F ondul forestier este in suprafata de 815 hectare iar ape si balti 5 hectare 
Ca obiective, locuri ~i medii de pe raza de competenta avem: SNP Petrom 

Bucure~ti sucursala Covasna cu Statia Peco nr.8, Statia Peco LukOil, Hotel Nuf'arul 
Reci, 3 unitati ce apartin Coop Consum Sf. Gheorghe, Dispensarul Veterinar ~i 



Dispensarul Uman, 3 unitati ~colare cu gradinitele aferente, 5 laca~e de cult, Fundatia 
Kovacs Andras,o unitate After school ,precum ~i un numar de 19 magazine . 

Locuitorii comunei detin un numar de 343 autovehicule, 180 vehicule cu tractiune 
animala ~i 68 de mopede. 

Comuna este strabatuta de doua principale artere de circulatie, respectiv D.N.11 pe 
o distanta de 6 km ~i DN 13E, pe o distanta de 9km. 

Comuna mai este strabatuta de 3 drumuri comunale ce fac legatura mtre localitatile 
Aninoasa - Saciova, Aninoasa - Boro~neu Mare, Ozun ~i de la DNl 3E cu localitatea Bita. 

Comuna este compusa din 4 localitati, respectiv Reci cu o populatie de 1538 
locuitori, Aninoasa cu 425 locuitori, Bita cu o populatie de 365 locuitori ~i Saciova cu o 
populatie de 167 locuitori. 

II. DISPOZITIVUL DE PAZ.A 
Dispozitivul de paza al obiectivului este format din 1 post temporar, acoperit cu 2 

agenti de securitate ,dupa cum urmeaza: 
-Postul este asigurat in mod temporar intre orele 21-05, (programul postului poate 

fi modificat in functie de anotimp sau alte considerente de natura obiectiva) , fiind 
amplasat m zona UAT COMUNA RECI respectiv prin patrulare auto intre localitatile 
care fac parte din unitatea administrativ teritoriala respectiv Reci, Aninoasa, Bita si 
Saciova , acoperit cu 2 agenti de securitate. 

Se vor efectuata doua patrulari in timpul programului in fiecare localitate 
mentionata mai sus. Totodata se va intervenii de urgenta la sesizarea dispeceratului care 
deserveste NB ST AR SECURITY SRL la declan~area sistemelor de alarma de la 
institutiile de interes local, obiective conectate la dispeceratul care deserveste NB STAR 
SECURITY SRL. 

Orice eveniment va fi comunicat sefului de obiectiv ~i dupa caz directorului 
general al societatii Niomati Robert ,respectiv altor institutii abilitate sa intervina, dupa 
caz, prin dispeceratul de urgenta 112. 

Agentul de securitate este echipat cu uniforma de serviciu aprobata ~i are in dotare 
urmatoarele mijloace: 

-de autoaparare:spray iritant-lacrimogen, tomfa, vesta de protectie; 
-de comunicatii: telefon mobil; 
-de protectie personala: aparatori antebrat; 
III. PAZA TRANSPORTURILOR BUNURILOR SI VALORILOR 

IMPORTANTE SI TRANSPORTURI CU CARACTER SPECIAL SUB 10.000 
EURO 

Paza transporturilor bunurilor ~i valorilor importante, constand in sume de bani, 
titluri de credite, cecuri sau alte mscrisuri de valoare, de mica importanta, se asigura cu 
mijloace de transport ~i se realizeaza cu personalul societati specializate de paza ~i 
protectie, NB ST AR SECURITY SRL, m conditiile legii, pe timp de zi. 

IV. SISTEME TEHNICE DE PROTECTIE SI DE ALARMARE 
IMPOTRIV A EFRACTIEI 

In cazul m care pe timpul executarii serviciului de paza apar diferite situatii, cum 
ar fi declan~area sistemelor de alarma de la unitatile de pe raza teritoriala a comunei, se 
va proceda la anuntarea imediata a apelului de urgenta 112, a organelor de politie locala 
si a conducatorilor unitatilor in cauza. 
' ' 
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V. CONSEMNUL GENERAL PENTRU PERSONALUL DE PAZ.A 
Personalul de paza este obligat sa cunoasca ~i sa respecte indatoririle ce-i revin, 

fiind direct raspunzator pentru paza ~i integritatea obiectivelor, bunurilor ~i valorilor 
incredintate. 

In timpul serviciului, personalul de paza este obligat: 
a) sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a 

preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite; 
b) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa 

asigure integritatea acestora; 
c) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si 

cu dispozitiile inteme; 
d) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au 

savarsit infractiuni ori alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele 
inteme stabilite prin regulamentele proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa prinda 
si sa prezinte politiei pe faptuitor, sa opreasca si sa predea politiei bunurile ori valorile 
care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori 
paza lor, intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor masuri. Procesul
·verbal astfel intocmit constituie act de sesizare a organelor de urmarire penala; 

e) sa incunostinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare 
despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile 
luate; 

f) in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, 
combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte 
imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor 
in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor 
evenimentului; 

g) in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a 
bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia; 

h) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor side evacuare a bunurilor si a 
valorilor in caz de dezastre; 

i) sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul 
unitatii si sa-si <lea concursul ori de cate ori este solicitat de catre organele de urmarire 
penala sau de organele de politie; 

j) sa pastreze secretul de stat si eel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are 
acces la asemenea date si informatii; 

k) sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie, 
1) sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului, 
m) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu 

consume astfel de bauturi in timpul serviciului; 
n) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea 

unitatii despre aceasta; 
o) sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, 

si sa fie respectuos in raporturile de serviciu; 
p) sa execute, in raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile pazite, 

precum si orice alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza; 



q) sa respecte consemnul general si particular al postului. 
VI. CONSEMNUL PARTICULAR PENTRU PERSONALUL DE PAZ.A 

Paza rurala a UAT Comuna Reci, respectiv localitatile: Reci, Aninoasa, Bita si 
Saciova , se efectueaza prin patrulare auto pe tot perimetrul localitatii. 

Personalul de paza are urmatoarele indatoriri: 
-Sa cunoasca obiectivele de interes local ale UAT Reci 
-Sa cunoasca rutele de patrulare auto. 
-Sa fie respectuos in raporturile de serviciu cu cetatenii UAT Reci. 
Echipajul de paza prin patrulare auto va fi dotat cu 

-autovehicol de serviciu inscriptionat conform legii. 
-uniforma de serviciu insciptionata ( conform anexelor la prezenta) 
-mijloace de protectie: aparatori antebrat 
-mijloace de autoaparare: spray iritant-lacrimogen, tomfa. 

VII. LOCATIILE PERSONALULUI DE PAZ.A 
Paza rurala a UAT Comuna Reci, respectiv localitatile: Reci, Aninoasa, Bita si 

Saciova , se efectueaza prin patrulare auto pe tot perimetrul localitatii. 

VIII. OBLIGATIA CO ND UC.A TORILOR DE UNIT.A TH 
Raspund de organizarea ~i functionarea pazei unitatilor, bunurilor ~i valorilor pe 

care le detin cu orice titlu; 
Analizeaza temeinic nevoile stricte de paza ~i stabilesc efectivele necesare, in 

raport cu natura, importanta, marimea ~i vulnerabilitatea unitatilor respective; 
Asigura pentru executarea serviciului de paza, selectionarea persoanelor cu profil 

moral corespunzator, cu aptitudini fizice ~i profesionale necesare acestei activitati; 
Iau masuri de instruire specifica a personalului de paza ~i controleaza modul in 

care a~esta i~i executa atributiile de serviciu; 
Incheie contracte de prestari de servicii in domeniul pazei. 
IX. iNDATORIILE ORGANELOR DE POLITIE 
- avizeaza planurile de paza ale unitatilor la care paza nu este asigurata cu 

efective 
de jandarmi; 

- acorda sprij in de specialitate in organizarea pazei la aceste uni ta ti, in pregatirea 
personalului de paza ~i urmare~te executarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de 
paza; 

- avizeaza personalul care solicita sa urmeze cursuri de calificare in domeniul 
paze1. 

X. MODUL DE ACTIUNE A PAZNICILOR iN DIFERITE SITUATII 

Atacuri cu mana fnarmatd: 
a.In cazul unui atac armat cu aqiune directa,fdrd luare de ostateci: 
- sesizeaza politia prin SNUAU 112, fumizand semnalmentele 

autorului/ autorilor; 
- anunta conducatorul unitatii; 
- solicita sprijin la dispeceratul de monitorizare a sistemului de alarmare; 



- incearca rezolvarea formala a cererilor autorilor, pana la sosirea foqelor de 
ordine; 

- in limita posibilitatilor, aplica masuri de protectie si/sau evacuare a 
personalului aflat in zonele neafectate §i de limitare a pierderilor; 

- dupa plecarea autorilor asigura prin incuiere U§a sau poarta de acces; 
- aplica masuri pentru conservarea urmelor din campul in.fractional; 
- la sosirea fortelor de ordine informeaza despre incident §i se conformeaza 

dispozitiilor acestora; 

b.In cazul unui atac armat cu luare de ostatici: 
-Actiunea agentului se circumscrie prioritatii vietii §i integritatii persoanelor, fara 

sa determine reactii violente ale agresorilor. 
-agentul de paza procedeaza similar pct. A, in conditiile in care este posibil §i fara 

sa-§i puna in pericol viata §i integritatea personala sau a ostatecilor; 
-se conformeaza indicatiilor autorilor; 

c.Jn cazul unui atac cu aqiune indirecta: 
Descoperirea unui colet/geanta parasite ce pot fi suspecte de a contine materiale 

explozibile ori primirea unei amenintari de plasare a unui dispozitiv cu explozibil, se 
procedeaza astf el: 

-se identifica coletul suspect, delimiteaza zona fara sa atinga/deplaseze bagajul §i 
indeparteaza persoanele din zona; 

-anunta beneficiarul/proprietarul cladirii; 
-solicita prin SNUAU 112 interventia echipelor politiei §i a structurilor specializate 

autorizate ( echipe pirotehnice, politie, pompieri, salvare etc); 
-deconecteaza/inchide instalatiile de energie electrica, de gaze §i apa din cladire; 
-indica pirotehni§tilor locul in care se afla coletul suspect, iar in cazul amenintarii 

telefonice prezinta continutul mesajului §i acorda sprijin acestora. 

in cazul anuntului telefonic cu plasarea unor dispozitive explozive se retine §i noteaza 
mesajul primit cat mai exact posibil ~i eventual alte detalii privind accentul, intonatia, 
sunete ambientale etc. 

Pdtrundereafdrd drept in obiectiv saufo,tarea accesului in obiectiv 
Agentul de paza actioneaza astfel: 
-inspecteaza zona pentru a identifica cauza declan§arii alarmei iar in cazul 

depistarii suspectilor in flagrant, procedeaza la prinderea acestora; 
-sesizeaza prin SNUAU 112 politia §i apoi telefonic conducatorul unitatii / 

dispeceratul societatii specializate (unde e cazul); 
-daca persoanele suspecte nu se conformeaza somatiei sau devine violent, purcede 

la imobilizare, folosind mijloacele din dotare, conform prevederilor legale. 
-retine §i inventariaza bunurile sau valorile sustrase; 
-delimiteaza campul infractional, conserva urmele §i identifica eventualii martori. 



-intocme§te procesul verbal de constatare ( conform modelului) §i preda faptuitorii 
politiei; 

lncendiu 
- identifica zona afectata §i incearca stingerea sau limitarea propagarii focului; 
-anunta prin SNUAU 112 pompierii; 
-anunta beneficiarul §i dispeceratul firmei de monitorizare/paza; 
-deconecteaza instalatiile de energie electrica §i gaze din zona; 
-evacueaza persoanele din obiectiv §i intervine pentru localizarea, limitarea, sau 

stingerea incendiului; 
-restrictioneaza accesul persoanelor ill obiectiv / zona afectata; 
Calamitati naturale 
In aceasta categorie intra fenomene precum cutremurele de pamant, inundatiile, 

furtunile, caderile masive de grindina sau de zapada care provoaca mari daune materiale. 
In aceste situatii agentii de paza actioneaza astfel: 
-anunta conducatorul unitarii §i actioneaza potrivit instructiunilor primite; 
-solicita sprijin dispeceratului de monitorizare; 
-deconecteaza instalatiile de energie electrica, de apa §i gaze din obiectiv puse in 

pericol; 
-evacueaza vizitatorii, clientii §i personalul din obiectiv; 
-participa la actiuni de salvare sau acordare a primului ajutor persoanelor afectate; 
-se adapostesc intr-un loc care sa le asigure protectie §i sa le permita continuarea 

supravegherii obiectivului; 
-inlatura urmarile evenimentului §i revenirea obiectivului la starea de normalitate 
Manifestari turbulente in zona obiectivului 
Desfa§urarea unor asemenea manif estari care af ecteaza activitatea unitatii §i pot 

duce la agresarea vizitatorilor, clientilor sau a personalului obiectivului, agentii de paza 
vor actiona astfel: 

-sesizeaza SNUAU 112, daca se comit fapte antisociale care lezeaza patrimoniul 
unitatii, accesul sau persoanele din unitate; 

-anunta conducatorul unitatii §i solicita sprijin dispeceratului societatii de 
monitorizare; 

-supravegheaza discret participantii la manifestare ~i controleaza accesul ill unitate; 
-avertizeaza clientii §i salariatii obiectivului sa nu intre ill contradictii care sa 

instige manifestantii; 
Defeqiuni ale instalatiilor electrice, tehnice, sanitare side proteqie 
Actioneaza pentru limitarea pierderilor cauzate de defectiune §1 anunta 

conducatorul unitatii pentru a dispune alte masuri. 
Supravegheaza instalatiile pana la sosirea speciali§tilor §i intervin in caz de 

necesitate (unde este cazul). 
Pentru defectiuni ale sistemului de alarmare impotriva efractiei anunta 

conducatorul unitatii §i procedeaza potrivit indicatiilor primite. 

XI. ECHIPAJUL DE PAZ.A IN TIMPUL SERVICIULUI VA FI DOTAT CU: 
-autovehicol de serviciu inscriptionat conform legii. 
-uniforma de serviciu insciptionata ( conform anexelor la prezenta) 



-mijloace de protectie: aparatori antebrat 
-mijloace de autoaparare: spray iritant-lacrimogen, tomfii 
In efectuarea serviciului de paza, personalul este obligat sa consemneze, potrivit 

atributiilor care ii revin, activitatile desfasurate, folosind urmatoarele documente: 
a) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului; 
b) registrul de control; 
c) registrul de evenimente; 

XII. LEGATURA CU ALTE FORTE SI COOPERARE INTRE PAZNICI 
in cazul producerii unor evenimente de natura sa prejudicieze bunurile UAT Reci 

sau bunurile cetatenilor sau alte tipuri de evenimente, echipajul de paza prin patrulare 
auto va sesiza imediat telefonic seful de obiectiv sau dupa caz ~i conducatorul unitatii sau 
dupa caz alte institutii ale statului Pompierii, serviciul Ambulanta sau SMURD prin 
SNUAU 112. 

Pentru situatiile m care persoanele au fost depistate in flagrant, se sesizeaza politia 
prin SNUAU 112 ~i se intocme~te procesul verbal de constatare. 
XIII. RA.SPUNDERI SI SANCTIUNI 

Nerespectarea dispozitiilor prezentului plan de paza, atrage dupa caz, raspunderea 
civila, materiala disciplinara, contraventionala sau penala. 

Des:ra~urarea de activitati de paza sau protectie, de proiectare, producere, instalare 
~i intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acesteia :rara 
atestat sau :rara licenta de functionare prevazuta de lege, constituie infractiune ~i se 
pedepse~te cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. 
XIV. DISPOZITII FINALE 

Serviciul de paza se executa pe timpul noptii de la data de 01.01.-31.12.2022, intre 
orele 22:00- 06:00. 

Pentru buna desfii~urare a activitatii de paza, paznicii vor fi instruiti cate o data 
lunar de catre organele de politie,din cadrul Postului de Politie Reci. 

Paznicii vor fi controlati asupra modului m care i~i indeplinesc atributiile de 
serviciu de catre primarul comunei, viceprimarul comunei, ~i lucrator din cadrul Postului 
de Politie Reci. 

intocmit: 
Agent-~ef principal de poliJie 

OLTEANU GHEORGHE 



Anexa nr.2 
la Hotararea nr.88/2021 

MODALITATILE 
privind efectuarea pazei in comuna Reci in anul 2022 

I.In conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor ~i protectia persoanelor, in UAT comuna 
Reci, respectiv localitatile: Reci, Aninoasa, Bita ~i Saciova, in anul 2022, 
paza rurala se efectueaza prin patrulare auto pe perimetrul localitatii, de 
catre S.C. NB ST AR SECURITY S.R.L. 

2.Personalul de paza este obligat sa cunoasca ~i sa respecte indatoririle 
ce-i revin ~i Planul de paza cu respectarea stricta a itinerarului de patrulare 
stabilit in harta localitatii respective, care este partea integranta a Planului de 
paza, intocmit de catre organele locale de politie. 

3 .Primarul raspunde pentru buna functionare a serviciului de paza in 
colaborare cu organele locale de politie. 



Anexa nr.3 
la Hotararea nr.88/2021 

REGULAMENT 
de stabilirea ~i perceperea taxei speciale pentru paza comunala in comuna 

Reci pe anul 2022 

Lin conformitate cu pevederile art.484 din Legea nr.227/2015 - Codul 
fiscal pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul 
persoanelor fizice ~i juridice consiliul local pe raza comunei Reci se aproba 
taxe speciale. 

2.Taxele speciale se stabilesc in baza propunerilor ±acute de 
compartimentele de specialitate existente la nivelul Consiliului local, 
motivate ~i justificate pe baza documentelor pentru acoperirea cheltuielilor 
de intretinere, functionare ~i dotare a serviciilor respective. 

3 .Persoanele care detin proprietati in comuna Reci ~i sunt cuprinse in 
harta localitatii apartinatoare al comunei, anexa la Planul de paza, sunt 
obligate la plata unei taxe pentru paza comunala. 

4.Se stabile~te o taxa speciala de 45 lei/an/cladire-nr.administrativ. 
5 .In situatie in care sub nr.administrativ traiesc mai multe familii la 

care proprietarul cladirii are varsta de peste 70 de ani ~i este scutit de taxa 
de paza, celelalte familii sunt obligate sa plateasca proportional /50% daca 
sunt doua familii,33 % daca sunt trei familii si ect./ astfel ca taxa de paza sa 
fie platita 100%. 

6.Pentru persoanele care detin proprietati/casa de locuit ~i anexe/ pe 
raza comunei, domiciliaza in alte localitati ~i beneficiaza de serviciile de 
paza sunt obligate la plata taxei speciala de 45 lei/an. 

7. Taxa se va achita de catre contribuabili persoane fizice, care detin 
gospodarie in raza administrativ teritorial al comunei Reci ~i persoane 
juridice, care i~i desra~oare activitati in imobile, evidentiate in registrele 
agricole. 

8.Debitarea contribuabililor se va desra~ura conform listei intocmita 
din evidentele registrului agricol . 

9 .Plata serviciul de paza, precum ~i procurarea de echipamente de 
protectie, insemne ~i mijloace de aparare de utilitate, necesare bunei 
executari a serviciului de paza se asigura din taxa de paza instituit. 


