ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DOLJEŞTI
HOTĂRÂREA
nr. 16 din 27 februarie 2009
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia
persoanelor
Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ ;
Examinând planul de pază al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ,
pentru anul 2009, întocmit în baza art. 18, alineatul (3) a Legii nr. 333
din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, aşa cum a fost modificat şi completat de Legea nr.
9/2007;
Analizând măsurile propuse de Primarul comunei Doljeşti ca
rezultat al consultării locuitorilor comunei şi ducerii la îndeplinire a
H.C.L. nr. 3/2007 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor şi
valorilor comunei Doljeşti;
Având în vedere prevederile:
- art.36 alin. (2) lit. „d” coroborat cu alin. (6) lit. „a” pct. 7 şi 19 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 18 din Legea nr. 333/2003, aşa cum a fost modificat şi
completat de Legea nr. 9/2007;
- art. 30 din O.U.G. nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- art. 282 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând avizele favorabile ale comisiilor:
- juridică şi disciplină;
- pentru agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea
teritoriului, urbanism, protecţie mediu şi turism;
- pentru activităţi social – culturale, culte, învăţământ, sănătate,
familie, muncă, protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 şi 115 alin. (1) lit. „b” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;

1

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1._ Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, din satele comunei Doljeşti, se va face în anul 2009, cu
paznici salariaţi cu contracte individuale de muncă, încheiate de
primarul comunei, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prevederile
Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii – şi ale art. 39 din Legea nr.
333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2._ Se aprobă 3 posturi de pază, conform planului de pază
prezentat în anexa la această hotărâre.
Art. 3._ (1) Plata serviciului de pază se va asigura prin bugetul
local din veniturile realizate ca urmare a încasării taxei de 10 lei,
stabilită pentru fiecare familie care are obligaţia de pază.
Art. 5._Încasarea taxelor speciale prevăzute la art. 3 se va face de
către serviciul propriu de specialitate al primăriei privind stabilirea,
încasarea, controlul şi urmărirea taxelor şi impozitelor locale.
Art. 6._Taxele speciale prevăzute mai sus constituie venituri cu
destinaţie specială a bugetului local şi vor fi folosite pentru plata
salariilor în serviciul de pază, asigurarea echipamentului de protecţie, a
mijloacelor de autoapărare, de iluminat pe timp de noapte, asigurarea
accesului rapid la mijloacele de alarmare, precum şi al forţelor de
intervenţie în sprijinul personalului de pază, în caz de nevoie.
Art. 7._Lucrătorii postului de poliţie vor acorda sprijin de
specialitate şi vor urmări executarea întocmai a măsurilor stabilite prin
planurile de pază, vor informa trimestrial consiliul local despre modul
cum se respectă dispoziţiile legale cu privire la paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor comunei şi protecţia persoanelor.
Art. 8._Împotriva prezentei hotărâri orice persoană interesată
poate face contestaţie. Deliberarea asupra contestaţiilor primite se va
face în şedinţele ordinare ale consiliului local.
Art. 9._Secretarul comunei Doljeşti va înainta prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate şi o va afişa în toate localităţile
comunei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
FARCAŞ MIHAI

Notă:

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, ŞOICAN IOSIF

1. Consilieri prezenţi 15 din totalul de 15 consilieri ce formează consiliul local.
2. Prezenta hotărâre a fost aprobată, în unanimitate de voturi, cu 15 voturi pentru.
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Anexa la HCL nr. 16 din 27.02.2009

ROMANIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI SI INTERNELOR
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUD.NEAMT
POSTUL DE POLITIE DOLJEŞTI
NR.452313 din 25.01.2008
A V I Z A T,
PRIMARUL COMUNEI DOLJEŞTI
COJOCARU GHEORGHE
_______________________
PLAN

DE

PAZĂ

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
comunei, întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările aduse de Legea nr. 9/2007.
CAPITOLUL I. _SITUAŢIA OPERATIVĂ
Comuna Doljeşti are o populaţie de aproximativ 8000 locuitori, o
suprafaţă de 28,3 km.pătraţi, este situată în partea de N-E a judeţului
Neamţ şi străbătută de: DJ 207 A –Sagna- Buruieneşti – Doljeşti, cu
limită comuna Sagna –km 9 + 500 ; D.C 82 A –limită jud. Iaşi –Doljeşti –
km 0+300 – 5+300 ; D.C. 60 Bîra –Rediu –(DJ 207 K), limită com Bîra –
km 5+400. Se învecinează la nord cu comuna Butea, judeţul Iaşi, la sud
– comuna Sagna, judeţul Neamţ, la est – comuna Oţeleni, judeţul Iaşi şi
la vest albia râului Siret.
Teritoriul comunei este străbătut de râul Siret şi pârâul Albuia.
Comuna este electrificată. Există reţea de telefonie prin
Romtelecom la care sunt racordate toate instituţiile publice ale comunei,
majoritatea agenţilor economici şi numeroşi locuitori. Mulţi cetăţeni
posedă telefoane celulare mobile.
Majoritatea locuitorilor se ocupă cu agricultura. O mare parte a
cetăţenilor apţi de muncă lucrează, în special în construcţii, atât în ţară
cât şi în străinătate.
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În satul Doljeşti se află sediile Consiliului local, Primăriei Doljeşti
şi Postului de poliţie.
Pe raza satelor componente ale comunei Doljeşti funcţionează
societăţi comerciale cu capital de stat şi privat, persoane fizice şi
asociaţii familiale, care desfăşoară activităţi de comerţ, producţie şi
prestări servicii către populaţie.
În ultimii ani s-au comis mai multe infracţiuni, specifice fiind
următoarele:
- vătămări corporale;
- furturi din avutul privat şi particular;
- delicte silvice şi la regimul circulaţiei rutiere pe drumurile
publice;
- acte de dezordine şi tulburarea liniştii publice.
CAPITOLUL II. –DISPOZITIVE DE PAZĂ
În conformitate cu Hotărârea Consiliului local al comunei şi cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 333/2003, privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, se
organizează această activitate cu pază salariată, pe trei posturi, după
cum urmează:
- Postul nr. 1 – pentru satele Doljeşti si Buhonca
- Postul nr. 2 - pentru satul Rotunda;
- Postul nr. 3 - pentru satul Buruieneşti;
CAPITOLUL III._ CONSEMNUL POSTURILOR
Postul nr. 1. Asigură, pe timp de noapte, paza clădirilor şi a
bunurilor consiliului local, a postului de poliţie, a şcolii, bisericii,
oficiului poştal. Cuprinde şi satul Buhonca, unde are în pază şi
supraveghere pe timp de noapte şcoala din localitate şi biserica.
Personalul de pază patrulează pe drumurile comunale componente
obiectivelor păzite asigurând în acest sens şi protecţia locuinţelor
cetăţenilor.
Postul nr. 2. cuprinde satul Rotunda, fiind post mobil şi are în
pază şi supraveghere pe timp de noapte, Biserica, şcoala, dispensarul
uman, iar personalul de pază patrulează pe drumurile comunale
componente obiectivelor păzite asigurând în acest sens şi protecţia
locuinţelor cetăţenilor.
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Postul nr. 3. cuprinde satul Buruieneşti şi este post mobil, are în
pază şi supraveghere pe timp de noapte, clădirile şcolilor, dispensarul
uman, căminul cultural, oficiul poştal, biserica, iar personalul de pază
patrulează pe drumurile comunale componente obiectivelor păzite
asigurând in acest sens şi protecţia locuinţelor cetăţenilor.
CAPITOLUL IV._ ATRIBUŢIILE GENERALE ALE PERSONALULUI DE
PAZĂ
În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:
a) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul
obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să
aducă prejudicii unităţilor păzite;
b) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în
planul de pază şi să asigure integritatea acestora;
c) să permită accesul in obiectiv numai în conformitate cu
reglementările legale si cu dispoziţiile interne;
d) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date
sau indicii că au săvârşit infracţiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul
păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele
proprii, iar in cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea
poliţiei pe făptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiunii
sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor,
întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri;
e) să anunţe de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii
beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării
serviciului şi despre măsurile luate;
f) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de
apă, combustibili ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau
telefonice şi in orice alte împrejurări care sunt de natură să producă
pagube, să aducă de îndată la cunoştinţa primarului,sefului de post
precum si responsabilului cu situaţiile de urgenţă asemenea evenimente
şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;
g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de alarmare prin
mijloacele ce le are la dispoziţie să anunţe responsabilul cu situaţiile de
urgenţă, grupul de pompieri precum şi pe lucrătorii postului de politie.
h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de
evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre;
i) să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a
prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul pentru
îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei pentru prinderea infractorilor;
j) să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura
atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii;
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k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de
protecţie şi armamentul cu care este dotat şi să facă uz de armă numai
în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
l) să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul
serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă
ţinută;
m) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice
şi nici să consume astfel de băuturi in timpul serviciului;
n) să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în
prealabil conducerea unităţii despre aceasta;
o) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia
celor vădit nelegale, şi să fie respectuos in raporturile de serviciu;
p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau
valorile păzite, precum şi orice alte sarcini care i-au fost încredinţate,
potrivit planului de pază;
q) să respecte consemnul general şi particular al postului.
CAPITOLUL V. _MODUL DE ACŢIUNE AL PAZNICILOR IN
DIFERITE SITUAŢII
În caz că pe timpul executării serviciului apar diferite situaţii,
paznicii procedează astfel:
- alarmează cetăţenii din zona afectată, totodată ia măsuri de
anunţare cu mijloacele ce le are la dispoziţie a primarului comunei,
seful S.S.U, precum şi şeful de post;
- acţionează la localizarea, salvarea persoanelor şi a bunurilor
aflate în pericol, mobilizează cetăţenii pentru a interveni la limitarea
efectelor calamităţilor naturale, supraveghează bunurile pentru a nu fi
distruse sau furate;
- anunţă agenţii postului de poliţie şi funcţionarii primăriei despre
eveniment şi pericolul ce îl prezintă;
- în caz de comiterea unor infracţiuni sau accidente de circulaţie
anunţă prin mijloacele puse la dispoziţie prin grija primăriei agenţii de
poliţie;
- asigură paza locurilor faptei şi a persoanelor;
- iau măsuri de salvare a victimelor, nu permit pătrunderea
cetăţenilor în câmpul infracţional, fără încuviinţarea lucrătorilor de
poliţie;
- identifică persoanele care cunosc despre comiterea infracţiunii;
- îşi dă concursul la desfăşurarea unor anchete îndeosebi la
infracţiunile flagrante,participa efectiv la restabilirea ordinii şi liniştii
publice alături de lucrătorii de politie.
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CAPITOLUL VI._DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Serviciul de pază, pe timpul nopţii, se execută între orele 21,0005,00 de către persoanele stabilite conform încadrării, cu avizul de
specialitate al poliţiei în temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 333/ 2003.
Pentru buna desfăşurare a serviciului de pază, lunar, se va
executa instructajul personalului de pază de către lucrătorii postului de
poliţie prin grija primăriei, conform planului şi în prezenţa delegatului
de la primărie şi a unităţilor deţinătoare de pază proprie.
Prezentul plan intră în vigoare începând cu data de 01.03.2009 şi
a fost întocmit de către şeful postului de politie Doljesti în colaborare cu
primarul comunei Doljesti.
Telefoane utile:
- Primărie – 780514, 780756, 780757
- Primar –0744814051
- Viceprimar-0726022636
- Secretar-0744582925
- Poliţie – 780543-sediul postului de politie
- Sef post-Ag.sef adj.de politie Vasiliu Ovidiu-0721030028
- Ajutor sef post-ag.principal de politie-Cordel Ovidiu-0720925445
- Ajutor sef post-ag.de politie Matei Ciprian-0727782489
- Ajutor sef post-ag.de politie Leca Constantin-0724236586
- Şcoala Buruieneşti – 780504
- Şcoala Doljeşti –780515
- Şcoala Rotunda – 780552
- Secţia Buruieneşti – 780523
Întocmit,
ŞEFUL POSTULUI DE POLIŢIE
Ag.sef adj.de poliţie
Vasiliu Ovidiu
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