
Ro M A n r A
JUDETUL DOLJ

COMU NA VALEASTANCIULUI
CONSILIUL LOCAL

norAnAnr
Privind aprobarea Planului de pazi al comunei Valea Stancaului, judetul Dolj pe anul

2018

Consiliul Local Valea Stanciului , judetul Dolj;
Avind in vedere:
-Referatul nr.338/2018 intocmit de citre secretarul comunei Valea Stanciului , judelul Dolj ;

-Prevederile aft.18 din Legea nr.333/2003 privind paza bunurilor 9i valorilor, cu modific5rile si

completdrile ulterioare.
in temeiul art.36 alin.(6), lit.a) pct.(7), art.45 alin. si art.115 alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind Administralia Public5 LocalS, republicatb , cu modifictrile si complet5rile ulterioare;

CONSILIUL LocAL VALEA STANCIULUI adoptii prezenta HOTARARE

Art.l,Se aprobE Planul de pazi al comunei Valea Stanciului, judelul Dolj pe anul 2018 conform

Anexei , care face parte integrantd din prezenta hotdrSre.
Art.2.Primarul comunei Valea Stanciului , judetul Dolj va duce la indeplinire prevederile prezentei

hoti16ri.
Art.2.Prezenta hot5r6re va fi comun

PRESEDINTE DE SEDINTA
BARBU MARIAN

f, // r,..

unei sl Institutiei Prefectu lu i-l udetul Dolj.

VALEA STANCIULUI 22 MAI 20
NR.20
Adoptati in gedin!5 ordinarS cu un numSr de 9 voturi pentru 9i 5 ablineri din

totalul de 14 membrii Prezenfi'

CONTRASEMNEAZA
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-- ,-t:?rii'.u'-^u'"J



MI\ISTERT]L ADMINISTR\TIEI SI INTERNELOR
CO\SILIt;L LOCAL Valea Stanciului

PLAN DE PAZA

NESECRET
Nr.1:....din ..1.:../...zon

al comunei Valea Stanciului
(intocmit astazi 17.0r.20r8in_conformitate cu prevederile Legi nr.333/2003,
modificata de Legea nr.9/2007)

CAP.I
CARACTERISTICILE OBIECTIVU LIJI P AZIT

comuna valea Stanciurui se afla situata in partea de sud a judetului Dolj,avand in alcatuire satele: Valea Stanciului si Horezu poenari, cu o poiututie iotaa ae5304 locuitori , din care 2700 locuitori satul valea stanciului si 26o4locuitori satulHorezu Poenari.
Dintre acestia, 98% sunt romani , iar restul de etnie rromd.

a locuitorilor comunei Valea Stanciului este de 5g ani.
. ocupatia preponderenta a populatiei o constituie agricultura si crestereaanimalelor.

comuna valea Stanciurui este strabatuta de ra < Nord > la < Sud > de drumuljudetean DJ-74 care leaga localitatile Segarcea _Zaval
Pe raza comunei varea Stanciurui se afla amplasate urmatoarele obiectiveimportante:

1' Primaria, compusa din 8 camere, usa de acces este din termopan, asigurata cuo incuietoare. Imobilul nu are montat sistem de utarmu ur?i"r.uctie
- cuplat/necuplat -la dispeceratul de monitorizare si interven{ie.2' c.minul culturar valea Stanciului , ferestrele exterioare sunt asigurate cugratii , la palter .uqa este din termopan , asiguratd cu una incuietoare.Imobilul

nu are montat sistem antiefrac{ie.
3' cdminul cultural Bdrza , ferestrele exterioare nu sunt asigurate cu gratii .Ugaexterioard este din lemn , asiguratd cu una incuietoare.Imobilur nu are montatsistem antiefrac{ie.
4' ciminul cultural Horezu poenari , ferestrele exterioare nu sunt asigurate cugratii'Upa exterioard este din termopan , asiguratd cu una incuietoare.Imobilul

nu are montat sistem antiefracfie.

SEGARCEA

Varsta medie
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5. Cdminul Cultural Grecegti , ferestrele exterioare nu sunt
gratii.Uqa exterioard este din lemn asiguratI cu una incuietoare
are montat sistem antiefracJie.
$coala ProfesionalS valea stanciului , ferestrele exterioare nu sunt asiguratecu gratii U$a exterioard este din tennopan asiguratd cu- una
incuietoare.Imobilul are montat sistem antiefraclie gi "in.." video de
supraveghere.

$coala Horezu Poenari clasele I-vIII Horezu poenari , ferestrele exterioare nu
sunt. asigurate cu gratii uqa exterioari este din termopan , asiguratd cu una
incuietoare.Imobilul nu are montat sistem antiefrac{ie.
$coala Horezu Poenari clasele I-IV, ferestrere exterioare nu sunt asigurate cu
gratii, Uga exterioard este din termopan , asiguratd cu una incuietoare.Imobilul
nu are montat sistem antiefraclie.
Bloc Primirie , ferestrele exterioare nu sunt asigurate cu gratii.Uqa exterioard
este din termopan , asiguratd cu una incuietoaie.Imobilul nu are montat un
sistem antiefraclie.

asigurate cu
.lmobilul nu

6.

7.

CAP.II
DISPOZITIVUL DE PAZA

Paza localitdlii se efectueazd, cu pazrici proprii qi este asiguratd cu urmitorul
dispozitiv :

l. Doi paznici pentru satul Valea Stanciului
16,00-7,00 9i patruleazd pe itinerarul :

-Str. Arh. Cezar Ldzdrescu (in intregime).
-Str. Pop6rlanilor(in intregime).
-Str. Marcel Raicea(in intregime).
Av0nd in consemn obiectivere : sediul primiriei , cdminul culturar varea
Stanciului , cdminur curtural Birza , Tdrgur comunar , $coara profesionara
Valea Stanciului , Bloc primdrie.

_2, Doi paznici pentru satul Horezu poenari, care rucreazd zilnic intre orele r6,00-
17,00 9i patruleazd pe itinerarul :

-Str. Unirii(in intregime).
-Str. Florilor (in intregime).
-Str. Gingiovenilor(in intregime).
-Str. Transformatorului(in intregime)
Avdnd in consemn obiectivele: cdminul Curtural Horezu poenari , Ciminul

c_ultural Greceqti , $coara clasele I-vIII Horezu poenari , $coala cu crasele I-IVHorezu Poenari
CAP.III
CONSEMNELE GENERAL SI PARTICULAR

8.

9.

, care lucreazd zllnic intre orele



. 4) sd incunogtinleze de indatd qeful s6u
despre producerea oricdrui eveniment in
misurile luate;

A. CONSEMNUL GENERAL

1) sd cunoascd rocurile gi punctele vulnerab,e din zona de patrurare, pentru apreveni producerea oricdror fapte de naturi s[ aduc6 prejudicii locuitoriror sauobiectivelor pdzite;
2) sd pdzeascd obiectivele, bunurile gi valorile nominarizate in planul de paz6 qi siasigure integritatea acestora;

- 
3) ti 

9n1tut9a gi sd legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii c6 ausivdrqit infrac{iuni sau alte. fapte ilicite pe .uru'"o,',,rn"i sau in obiectivul pdzit, pecele care incalcd normere intime stab,ite p.r, ."gutu-"ntele proprii, iar in cazurinfracfiunilor flagrante, si.opreascd..qi ra pi.a""poli{iei pe frptuitor, bunur,e sauvalorile care fac obiectul infracliunii ru, ut ui o.'fapte ilicite, i"ara-.a.r.r p**conservarea ori paza lor, intocmind totodatS un proces-verbal pentru luarea acestormisuri;

ierarhic gi conducerea unitetii beneficiare
timpul executdrii serviciului qi despre

5) in caz de avarii produlg la instalalii, conducte sau rezervoare de api,combustibili ori de substanle. chimice, ra reletete ele.t.i"" ,u, ,"r"[r." ir in oricealte imprejurdri care sunt de naturl s6 pi"Jr"a pagube, sd aduc6 de indati racunogtinld celor in drept asemenea eveniment. gi ."a a p.i-.r" -aluri pentrulimitarea consecinlelor evenimentului;
6) in caz de incendii, sd ia imediat mdsuri de stingere gi de salvare a persoanelor, a

i:iffil"t 
9i a valorilor, sd sesizeze p";pi".ji;i s6 anunle .ona.,.".*-rnitd{ii ei

7) sd ia primele mdsuri pentru salvarea persoanelor gi de evacuare a bunurilor gi avalorilor in caz de dezastre;
8) sd sesizeze porilia in leg6tu.r6.cu orice fapt6 de naturd a prejudicia cetatenii gis6-qi dea concursul pentru indeprinirea misiunilo. ." ,.uin poliliei pentru prindereainfractorilor;
9) sd pistreze secretur de stat gi cel de serviciu, dac6, prin natura atriburiilor, areacce^s la asemenea date gi informa-1ii;
10) sd poarte numai in timpur serviciurui mijroacele de apdrare si de proteclie gi sdfacd tz de acestea numai in cazurile * f" .""'aitiif. prevdzute de lege;11) s6 poarte uniforma qi insemnere dirtir;il numai in timpul serviciului, cuexceplia locurilor de munc6 unde se impune o utta liruta;12) sd nu se prezinte la serviciu .rt innu.niu t.uturilor arcoolice gi nici si nuconsume astfel de beuturi in rimpul serviciului;
13) sd nu absenteze ffr6 motive t"."i.ri". fi'ari sr anun(e in prealabil conducereaunitelii despre aceasta;
14) sd execute intocmai 

-dispoziliile gefiror ierarhici, cu excep(ia celor v6ditnelegale, qi s6 fie respectuos in raporturile J" ,"*i.iq



15) si respecte consemnul general gi particular al postului.

B. CONSEMNUL PARTICULAR

I ) Asigura si raspunde pentru probleme de protectie a obiectivelor date in
consemn ;

2) Este obligat sa cunoasca intregul personal al primariei comunei valea
Stanciului si Consiliului Local Valea Stanciului

3) Supravegheaza indeaproape orice persoana suspecta aflata in apropierea
obiectivelor pazite ;

4) Insoteste lucratorii postului de politie in
sprijin acestora pentru luarea masurilor
publice ;

Sa cunoasca bine itinerariul de patrulare, precum si caile de acces adiacente ;Nu paraseste postul in timpul programului ;
La iesirea din serviciu intocmeste un proces verbal in care descrie activitatile
desfasurate in timpul executarii serviciului de paza;

de paza ( ex: in cazul
agicole, etc se vor da in

activitatile de patrulare si acorda
de asigurare a ordinii si linistii

s)
6)
7)

:.....:....se va completa cu particularitatile fiecarui post
inregistrarii de furturi din locuinte, de animale, de produse
conserln si locuintele cetatenilor amplaste in zonele de risc.

CAP.IV
MODUL DE ACTIUNE IN DIFERITE SITUATII

l. Sustragere de bunuri sau valori

Personalul de paza actioneaza pentru :

- protejarea integritatii corporale a cetatenilor aflati in zona deactiune;- observarea detaliata a comportamentului persoanelor suspecte;- izoleaza persoana sau persoanele cu comiortament deviant, galagios;- anunta organele de politie la numarul de telefon I 12;- actioneaza pentru identificarea persoanelor suspecte in scopul predarii
lucratorilor de politie;

- ia masuri pentru conservarea locului faptei, a urmelor existente si executa
dispozitiile politistului sosit la fata locului;

- consemneaza evenimentul in registrur de Evenimente, specificand ora, rocul,
numarul persoanelor implicate, modul de actiune intreprins a" ug.ntut a.
paza.



2. Incendiu

3. Inundatii

In conformitate cu
specifice executarii

anunta responsabilul cu paza (seful ierarhic) din cadrul primariei valea
Stanciului
anunta evenimentul la apelul unic de urgenta i 12 ;
indruma cetatenii pentru evacua."a ,orii in care a izbucnit incendiul ;

lTu 11 interventia pompierilor, sprijina personalul anume desemnat din cadrul
Primariei valea Stanciului In activiiatea de evacuare si protejare a bunurilor si
valorilor.

anunta imediat reprezentantul primariei Valea Stanciului
ia masuri pentru evacuarea-bunurilor si persoanelor din zona calamitata ;solicita sprijinul Pompierilor Militari pentru activitati specifice in asifel de
situatii.

4. Aparitia unor grupuri turbulente pe raza localitatii

Actiunile turbulente sunt fapte individuale sau de grup ce contravin regilorreferitoare la normele si regulile de conduita civica, de 
-convietuire 

sociala si derespectare a ordinii si linistii publice, comise mai ales in zona localurilor dealimentatie publica.
Aceste actiuni pot constitui fundarul unor activitati care pot duce la agresareacetatenilor, afectand buna desfasurare a activitatilor sociale si siluranta tocailtatii.
La aparitia unui astfel de pericol, agentul de pazava actiona astfel :- anunta seful ierarhic din cadrur primariei va-lea Stanciului, precum si organele
de politie locale despre eveniment;

- avertizeaza cetatenii aflati pe strada sau crientii locarurui unde s-a produs
evenimentul, sa nu intre in panica, solicitand intreruperea servirii 

"ti.rtrto. ;- pana.la,sosirea primelor elemente de sprijin, agentul d; p;, ;;-;cupa opozitie favorabila in vederea contracararii oricarei activitati de vandalizare abunurilor si localurilor de alimentatie publica ;- la sosirea fortelor de ordine va ceda initiativa si va acorda sprijin echipei deinterventie.

CAP. V
DOCUMENTE SPECIFICE SERVICIULUI DE PAZA

prevederile art.1, Anexa 4 din H.G. lOlOl2OO4, documentele
serviciului de paza sunt:



a) registrul buletinul posturilor (pentru dispozitivere de pazd,formate din 3 saumai multe posturi de pazd);

- b) registrul de procese-verbale pentru predarea-primirea serviciului, forosit rafiecare post de pazd;
c) registrul de control, in care se consemneazd controarele efectuatereprezentan{ii beneficiarului gi ai prestatorului;
d) registrul unic de contror, in .u." ," .onr"*"*d controalere efectuatelucrdtorii de polilie ;
e) registrul de evenimente.

CAP. VI
DISPOZITII F'INALE

PRIMARUL
SEFLIL POS

. Planul de paza a fost intocmit de catre primarul comunei valea Stanciuluidomnul Gingioveanu Ioner ovidiu "" .p.i.;rriri de specialitate ar Subcomisarcalarasanu catalin Ionut, seful posturui a" pori't" eg.erincipar preda Adrian.
. 

Personalul de paza care actioneaz a pe razacomunei varea stanciului si satelorapartinatoare este instruit lunar sau ori de cate ori este nevoie, pe probreme legate deaplicarea legislatiei specifice si cunoasterea -oautri de actiune in diferite situatii.Planul de paza a fost conceput in trei exemplare, distribuite astfel :- un exemplar la primaria Valea Stanciului- un exemplar la postul de politie Valea Stanciului- un exemplar la Sec(ia nr. 13 polilie Rurald Segarcea.
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"" :rtre 
patronut 

./ 
alministratorul societarii comerciali. asociarie:i

familiale, persoanei.fizice independen,",ou a" roil"' or"i"i,",ZE .iiiiJi,"i rn*r"si vali avizat de.catre seful poiittei locale (municipai",oror"r"rri, ;;;;;;;)Persoanele care detin in proprietate sau in'arenda ,utruri ogri";t"'r;,intocmi planul dupa acerasi *id"i ,rr",o1i i*:"girt ot in evidentere politiei.


