ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr.4
privind stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul
comunei Șoldanu, judeţul Călărași, pentru anul 2019
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 23.01.2019,

Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009,
republicată, modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.112/08.01.2019, elaborat de dl primar, Iulian
GEAMBAȘU, prin care propune stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi
ale cetăţenilor, în cadrul comunei Soldanu, judeţul Calarasi, pentru anul 2019;
 Raportul de specialitate înregistrat cu nr.378/22.01.2019, elaborat de dl Petrică VLĂSCEANU,
șef S.V.S.U. comuna Șoldanu;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.413/23.01.2019;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub
nr.420/23.01.2019;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
înregistrat sub nr.427/23.01.2019;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.23/29.05.2018 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.32/30.06.2014 pentru Aprobarea Acordului
de cooperare privind organizarea şi exercitarea acţiunilor şi activităţilor Departamentului
Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general
(paza) al comunelor semnatare.
În baza:
 prevederilor art.11 şi 18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, modificată şi completată;
 prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
 prevederilor Codului fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, modificată şi completată;
 prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi d), alin.(4) lit.c) şi alin.(6) lit.a) pct.7 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.a) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă organizarea pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor în cadrul comunei
Pagina 1

Soldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul 2019, prin pază proprie care va fi asigurată de către paznici,
angajați cu contract individual de muncă.
Art. 2. - Se aprobă Planul de pază pentru anul 2019 conform Anexei ce face parte integrală din
prezenta hotărâre şi numărul de 4 posturi de pază, din care: 3 posturi paznic comunal şi 1 post
paznic, ocupate cu personal contractual.
Art. 3. - Plata serviciilor de pază în cadrul comunei Şoldanu, precum și procurarea de echipamente
de protecție, însemne și mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de
pază, se asigură din bugetul local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
Art. 4. - Primarul şi Viceprimarul comunei Șoldanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 5. - Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
Art. 6. - Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a
prezentei hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian CERNEA
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Comuna Șoldanu, 23 ianuarie 2019
Nr. 4
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 13 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.
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Anexa
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr. 4/23.01.2019

AVIZAT,
POSTUL DE POLIȚIE ŞOLDANU,
………………………

PLAN DE PAZĂ
al comunei Șoldanu, județul Călărași, pentru anul 2019
I. SITUAŢIA OPERATIVĂ
Comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, este compusă dintr-un număr de 3.420 locuitori 1.146
gospodării cu 1158 clădiri și 1173 locuinţe personale şi are în componenţă satele Şoldanu şi
Negoieşti.
Pe raza comunei se află următoarele obiective economice: 4 societati agricole, 1 unitate
producţie industrială, 14 unităţi prestări servicii, 16 unităţi comerţ şi 9 unităţi alimentaţie publică.
Suprafaţa comunei este de 4227 ha din care: teren arabil 3.264 ha, vii 59 ha, păduri 436 ha,
ape 314 ha, drumuri 113 ha, curţi-construcţii 66 ha şi teren neproducţiv 18 ha.
Pentru paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor din comuna Soldanu, judeţul Călăraşi, în
conformitate cu prevederile art.11 şi art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată și completată, se organizează paza proprie
realizată de către paznici comunali, salariazaţi din bugetul local al comunei Şoldanu.
II. DISPOZITIVUL DE PAZĂ
Împuternicit cu organizarea şi instruirea persoanelor care efectuează serviciul de pază este
numit dl Iulian MARIN, Viceprimarul comunei Şoldanu, care asigură prezenţa, pregătirea şi
instalarea cu mijloace necesare executări serviciului de pază a personalului, efectuând controale
pentru verificarea modului cum aceasta se efectuează, în colaborare cu organele de poliţie locale.
Pentru asigurarea dispozitivului de pază a bunurilor publice şi ale cetăţenilor este necesar un
număr minim de 4 posturi de pază, din care: 2 posturi paznic comunal şi 1 post paznic, ocupate cu
personal contractual, salariaţii primăriei, iar 1 post paznic asigurat de către ACOR-Filiala Călăraşi,
în baza Acordului de cooperare, organizaţi astfel:
- Satul Şoldanu - 1 post mobil, alcătuit din 1 paznic comunal;
- Satul Negoeşti - 1 post mobil, alcătuit din 1 paznic comunal;
- Sediul Școlii Gimnaziale ,,Constantin Teodorescu’’ Șoldanu - 1 post fix, alcătuit din 1
paznic;
- Sediul Școlii Primare nr. 1 Negoeşti - 1 post fix, alcătuit din 1 paznic comunal.
III. CONSEMNUL POSTURILOR
A. CONSEMNUL GENERAL
 să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul păzit , pentru a preveni producerea
oricăror fapte de natură să aducă prejudicii comunităţii;
 să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit
infracţiuni sau alte fapte ilicite, iar în cazul infracţiunilor flagrante să oprească şi să predea
poliţiei pe făptuitori, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiuni, sau alte fapte ilicite
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luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces verbal despre luarea
acestor măsuri;
să înştiinţeze de îndată persoana împuternicită de primar, despre producerea oricărui eveniment
în timpul executării serviciului şi măsurile luate;
în caz de avarii la conducte sau rezervoare de apă ,de combustibili sau substanţe chimice, la
reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă
pagube, să aducă de îndată la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele
măsuri imediat după constatare;
în caz de incendii să ia imediat măsuri de stingere şi salvarea persoanelor a bunurilor şi a
valorilor, să sesizeze pe pompieri şi să anunţe poliţia;
să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor şi a valorilor în caz de calamităţi;
să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură de a aduce prejudicii şi să dea concurs
pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei, pentru prinderea autorilor;
să poarte însemne distinctive numai în timpul serviciului;
să nu se prezinte la intrarea în serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume
astfel de băuturi în timpul serviciului;
să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil persoana împuternicită;
să nu doarmă în timpul orelor de serviciu.

B. CONSEMNUL PARTICULAR
1. POSTUL nr. 1 mobil, din satul Şoldanu, se deplasează în perimetrul satului Şoldanu, în
colaborare cu paznicul din postul nr.3 fix, având în supraveghere sediul Primariei comunei
Soldanu, bunurile publice şi gospodăriile cetăţenilor aflate în satul Şoldanu, comuna
Soldanu. Ţine legătura cu posturile 2 ,3 şi 4 de la care solicită sprijin la caz de nevoie.
2. POSTUL nr. 2 mobil, din satul Negoeşti, se deplasează în perimetrul satului Negoeşti, în
colaborare cu paznicul din postul nr.4 fix, având în supraveghere bunurile publice şi
gospodăriile cetăţenilor aflate în satul Negoeşti, comuna Soldanu. Ţine legătura cu posturile
1,3 şi 4 de la care solicită sprijin în caz de nevoie.
3. POSTUL nr. 3 fix , la sediul Școlii Gimnaziale ,,Constantin Teodorescu’’ Şoldanu, are în
pază clădirea şi bunurile existente, patrulează în jurul clădirii şi colaborează cu postul nr.1
mobil.
4. POSTUL nr. 4 fix , la sediul Școlii Primare nr. 1 Negoeşti, are în pază clădirea şi bunurile
existente, patrulează în jurul clădirii şi colaborează cu postul nr.2 mobil.
Persoanele încadrate în posturile de pază fixe: 3 şi 4 au următoarele atribuţii:
 nu permit intrarea în clădire decât a persoanelor care au acest drept;
 nu au voie să folosească telefonul instituţiei în interes personal;
 supraveghează uşa de acces şi ferestrele clădirii pentru prevenirea pătrunderii prin efracţie;
 ia măsuri ca pe timpul nopţii să nu rămână lumini aprinse în clădire sau mijloace de încălzire
care pot produce incendii;
 observă modul de funcţionare al centralei termice (scoala Soldanu);
 colaborează în mod direct cu posturile mobile nr. 1 şi 2, de la care solicită sprijin în caz de
nevoie
IV. AMENAJĂRILE, INSTALAŢIILE ŞI MIJLOACELE TEHNICE DE PAZĂ ŞI ALARMARE
Pentru buna executare a serviciului de pază se vor lua următoarele măsuri:
 asigurarea iluminatului pe timpul nopţii, pe străzile unde există instalaţie electrică pentru
iluminat public;
 asigurarea iluminatul exterior de către instituţiile publice şi agenţii economici;
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 asigurarea personalului ce efectuează serviciul de pază cu telefoane mobile, lanterne,
banderole şi alte insemne distinctive;
 asigurarea unor spaţii pentru adăpostirea pe timp nefavorabil.
V. LEGĂTURA ŞI COOPERAREA CU ALTE ORGANE CU ATRIBUŢII DE PAZĂ ALE
OBIECTIVELOR.
Rezolvarea unor situaţii deosebite privind paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor se face
prin mobilizarea întregului efectiv, cât şi prin cooperarea cu alte organe de pază existente pe raza
localităţii.
VI. MODUL DE ACŢIUNE AL PERSONALULUI DE PAZĂ ÎN DIFERITE SITUAŢII:
C. INCENDII, EXPLOZII, CALAMITĂŢI, FURTURI, ETC.
În situaţii deosebite, persoanele de pază care au luat la cunoştinţă despre unul din cazurile
arătate mai sus, va alarma întregul personal care se află în executarea serviciului pentru lichidarea
evenimentului, informând în acelaşi timp organele de poliţie şi persoana împuternicită să răspundă
de serviciul de pază.
În cazul luării la cunoştinţă despre comiterea de infracţiuni, (furturi,tâlhării,violuri,etc.) va
comunica imediat organului de poliţie, alarmând posturile vecine şi împreună vor trece la reţinerea
şi imobilizarea infractorilor.
Modul de alarmare în situaţii deosebite:
 prin telefon;
 prin viu grai;
 prin toacă:
o 2 bătăi repetate- incendii, explozii;
o 3 bătăi repetate-la intervale mai mari-atac asupra postului şi
pătrunderi într-un
obiectiv;
 prin fluier:
o semnal lung - inundaţii;
o semnale scurte, intermitente - incendii, explozii;
o semnal prelung urmat de două semnale scurte- atac asupra postului, ori pătrunderea
într-un obiectiv.
VII. DISPOZIŢII FINALE
Pentru buna desfăşurare a activităţii, paznicii vor fi instruiţi lunar, de către împuternicitul cu
probleme de pază, dl Marin Iulian - viceprimarul comunei Şoldanu.
Prezentul plan de pază a fost elaborat cu sprijinul Postului de Politie al Comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi.
Modul de executare al serviciului de pază, se va verifica de către membrii Consiliului Local, de
dl Geambaşu Iulian- primar, de dl Marin Iulian- viceprimar, împuternicit cu probleme de pază şi de
lucrătorii atât ai Postului de Poliţie Soldanu, cât şi ai Sectiei 3 Politie Rural Curcani.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Iulian CERNEA

Pagina 5

ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul
comunei Soldanu, judeţul Calarasi, pentru anul 2019
Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Şoldanu, județul Călăraşi,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009,
republicată, modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare elaborat de dl Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Şoldanu, prin care
propune stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul
comunei Soldanu, judeţul Calarasi, pentru anul 2019;
 Raportul de specialitate, elaborat de dl Petrică VLĂSCEANU, șef S.V.S.U. comuna Șoldanu;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.23/29.05.2018 privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu,
judeţul Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.32/30.06.2014 pentru Aprobarea Acordului
de cooperare privind organizarea şi exercitarea acţiunilor şi activităţilor Departamentului
Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general
(paza) al comunelor semnatare.
În baza:
 prevederile art.11 şi 18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, modificată şi completată;
 prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
 prevederile Codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, modificată şi completată;
 prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) şi d), alin.(4) lit.c) şi alin.(6) lit.a) pct.7 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.a) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROPUNE SPRE ADOPTARE:
Art. 1. - Se aprobă organizarea pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor în cadrul comunei
Soldanu, judeţul Călăraşi, pentru anul 2019, prin pază proprie care va fi asigurată de către paznici,
angajati cu contract individual de muncă.
Art. 2. - Se aprobă Planul de pază pentru anul 2019 conform Anexei ce face parte integrală din
prezentul proiect de hotărâre şi numărul de 4 posturi de pază, din care: 3 posturi paznic comunal şi
1 post paznic, ocupate cu personal contractual.
Art. 3. - Plata serviciilor de pază în cadrul comunei Şoldanu, precum și procurarea de echipamente
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de protecție, însemne și mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de
pază, se asigură din bugetul local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi.
Art. 4. - Primarul şi Viceprimarul comunei Șoldanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 5. - Secretarul Comunei Șoldanu va lua măsuri de publicare și de comunicare în termen a
hotărârii adoptate tuturor factorilor interesați.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU
Avizat legalitate,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Nr. 111/08.01.2019
Propus spre adoptare la Comuna Șoldanu, Miercuri, 23 ianuarie 2019
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Anexa
La Proiectul de hotărâre nr.111/09.01.2019
AVIZAT,
POSTUL DE POLIȚIE ŞOLDANU,
………………………

PLAN DE PAZĂ
al comunei Șoldanu, județul Călărași, pentru anul 2019
VIII. SITUAŢIA OPERATIVĂ
Comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi, este compusă dintr-un număr de 3.420 locuitori 1.146
gospodării cu 1158 clădiri și 1173 locuinţe personale şi are în componenţă satele Şoldanu şi
Negoieşti.
Pe raza comunei se află următoarele obiective economice: 4 societati agricole, 1 unitate
producţie industrială, 14 unităţi prestări servicii, 16 unităţi comerţ şi 9 unităţi alimentaţie publică.
Suprafaţa comunei este de 4227 ha din care: teren arabil 3.264 ha, vii 59 ha, păduri 436 ha,
ape 314 ha, drumuri 113 ha, curţi-construcţii 66 ha şi teren neproducţiv 18 ha.
Pentru paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor din comuna Soldanu, judeţul Călăraşi, în
conformitate cu prevederile art.11 şi art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată și completată, se organizează paza proprie
realizată de către paznici comunali, salariazaţi din bugetul local al comunei Şoldanu.
IX. DISPOZITIVUL DE PAZĂ
Împuternicit cu organizarea şi instruirea persoanelor care efectuează serviciul de pază este
numit dl Iulian MARIN, Viceprimarul comunei Şoldanu, care asigură prezenţa, pregătirea şi
instalarea cu mijloace necesare executări serviciului de pază a personalului, efectuând controale
pentru verificarea modului cum aceasta se efectuează, în colaborare cu organele de poliţie locale.
Pentru asigurarea dispozitivului de pază a bunurilor publice şi ale cetăţenilor este necesar un
număr minim de 4 posturi de pază, din care: 2 posturi paznic comunal şi 1 post paznic, ocupate cu
personal contractual, salariaţii primăriei, iar 1 post paznic asigurat de către ACOR-Filiala Călăraşi,
în baza Acordului de cooperare, organizaţi astfel:
- Satul Şoldanu - 1 post mobil, alcătuit din 1 paznic comunal;
- Satul Negoeşti - 1 post mobil, alcătuit din 1 paznic comunal;
- Sediul Scolii Gimnaziale ,,Constantin Teodorescu’’ Soldanu - 1 post fix, alcătuit din 1
paznic;
- Sediul Scolii Primare nr. 1 Negoeşti - 1 post fix, alcătuit din 1 paznic comunal.
X. CONSEMNUL POSTURILOR
D. CONSEMNUL GENERAL
 să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul păzit , pentru a preveni producerea
oricăror fapte de natură să aducă prejudicii comunităţii;
 să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit
infracţiuni sau alte fapte ilicite, iar în cazul infracţiunilor flagrante să oprească şi să predea
poliţiei pe făptuitori, bunurile sau valorile care fac obiectul infracţiuni, sau alte fapte ilicite
luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces verbal despre luarea
acestor măsuri;
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 să înştiinţeze de îndată persoana împuternicită de primar, despre producerea oricărui eveniment
în timpul executării serviciului şi măsurile luate;
 în caz de avarii la conducte sau rezervoare de apă ,de combustibili sau substanţe chimice, la
reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă
pagube, să aducă de îndată la cunoştinţa celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele
măsuri imediat după constatare;
 în caz de incendii să ia imediat măsuri de stingere şi salvarea persoanelor a bunurilor şi a
valorilor, să sesizeze pe pompieri şi să anunţe poliţia;
 să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor, a bunurilor şi a valorilor în caz de calamităţi;
 să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură de a aduce prejudicii şi să dea concurs
pentru îndeplinirea misiunilor ce revin poliţiei, pentru prinderea autorilor;
 să poarte însemne distinctive numai în timpul serviciului;
 să nu se prezinte la intrarea în serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume
astfel de băuturi în timpul serviciului;
 să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil persoana împuternicită;
 să nu doarmă în timpul orelor de serviciu.
E. CONSEMNUL PARTICULAR
5. POSTUL nr. 1 mobil, din satul Şoldanu, se deplasează în perimetrul satului Şoldanu, în
colaborare cu paznicul din postul nr.3 fix, având în supraveghere sediul Primariei comunei
Soldanu, bunurile publice şi gospodăriile cetăţenilor aflate în satul Şoldanu, comuna
Soldanu. Ţine legătura cu posturile 2 ,3 şi 4 de la care solicită sprijin la caz de nevoie.
6. POSTUL nr. 2 mobil, din satul Negoeşti, se deplasează în perimetrul satului Negoeşti, în
colaborare cu paznicul din postul nr.4 fix, având în supraveghere bunurile publice şi
gospodăriile cetăţenilor aflate în satul Negoeşti, comuna Soldanu. Ţine legătura cu posturile
1,3 şi 4 de la care solicită sprijin în caz de nevoie.
7. POSTUL nr. 3 fix , la sediul Scolii Gimnaziale ,,Constantin Teodorescu’’ Şoldanu, are în
pază clădirea şi bunurile existente, patrulează în jurul clădirii şi colaborează cu postul nr.1
mobil.
8. POSTUL nr. 4 fix , la sediul Scolii Primare nr. 1 Negoeşti, are în pază clădirea şi bunurile
existente, patrulează în jurul clădirii şi colaborează cu postul nr.2 mobil.
Persoanele încadrate în posturile de pază fixe: 3 şi 4 au următoarele atribuţii:
 nu permit intrarea în clădire decât a persoanelor care au acest drept;
 nu au voie să folosească telefonul instituţiei în interes personal;
 supraveghează uşa de acces şi ferestrele clădirii pentru prevenirea pătrunderii prin efracţie;
 ia măsuri ca pe timpul nopţii să nu rămână lumini aprinse în clădire sau mijloace de încălzire
care pot produce incendii;
 observă modul de funcţionare al centralei termice (scoala Soldanu);
 colaborează în mod direct cu posturile mobile nr. 1 şi 2, de la care solicită sprijin în caz de
nevoie
XI. AMENAJĂRILE, INSTALAŢIILE ŞI MIJLOACELE TEHNICE DE PAZĂ ŞI ALARMARE





Pentru buna executare a serviciului de pază se vor lua următoarele măsuri:
asigurarea iluminatului pe timpul nopţii, pe străzile unde există instalaţie electrică pentru
iluminat public;
asigurarea iluminatul exterior de către instituţiile publice şi agenţii economici;
asigurarea personalului ce efectuează serviciul de pază cu telefoane mobile, lanterne,
banderole şi alte insemne distinctive;
asigurarea unor spaţii pentru adăpostirea pe timp nefavorabil.
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XII. LEGĂTURA ŞI COOPERAREA CU ALTE ORGANE CU ATRIBUŢII DE PAZĂ ALE
OBIECTIVELOR.
Rezolvarea unor situaţii deosebite privind paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor se face
prin mobilizarea întregului efectiv, cât şi prin cooperarea cu alte organe de pază existente pe raza
localităţii.
XIII. MODUL DE ACŢIUNE AL PERSONALULUI DE PAZĂ ÎN DIFERITE SITUAŢII:
F. INCENDII, EXPLOZII, CALAMITĂŢI, FURTURI, ETC.
În situaţii deosebite, persoanele de pază care au luat la cunoştinţă despre unul din cazurile
arătate mai sus, va alarma întregul personal care se află în executarea serviciului pentru lichidarea
evenimentului, informând în acelaşi timp organele de poliţie şi persoana împuternicită să răspundă
de serviciul de pază.
În cazul luării la cunoştinţă despre comiterea de infracţiuni, (furturi,tâlhării,violuri,etc.) va
comunica imediat organului de poliţie, alarmând posturile vecine şi împreună vor trece la reţinerea
şi imobilizarea infractorilor.
Modul de alarmare în situaţii deosebite:
 prin telefon;
 prin viu grai;
 prin toacă:
o 2 bătăi repetate- incendii, explozii;
o 3 bătăi repetate-la intervale mai mari-atac asupra postului şi
pătrunderi într-un
obiectiv;
 prin fluier:
o semnal lung - inundaţii;
o semnale scurte, intermitente - incendii, explozii;
o semnal prelung urmat de două semnale scurte- atac asupra postului, ori pătrunderea
într-un obiectiv.
XIV. DISPOZIŢII FINALE
Pentru buna desfăşurare a activităţii, paznicii vor fi instruiţi lunar, de către împuternicitul cu
probleme de pază, dl Marin Iulian - viceprimarul comunei Şoldanu.
Prezentul plan de pază a fost elaborat cu sprijinul Postului de Politie al Comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi.
Modul de executare al serviciului de pază, se va verifica de către membrii Consiliului Local, de
dl Geambaşu Iulian- primar, de dl Marin Iulian- viceprimar, împuternicit cu probleme de pază şi de
lucrătorii atât ai Postului de Poliţie Soldanu, cât şi ai Sectiei 3 Politie Rural Curcani.
INIȚIATOR,
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU
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REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor,
în cadrul comunei Soldanu, judeţul Calarasi, pentru anul 2019
Subsemnatul, Iulian GEAMBAȘU, primarul comunei Șoldanu,
Văzând:
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.23/29.05.2018 privind aprobarea organigramei şi
statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.32/30.06.2014 pentru Aprobarea Acordului de
cooperare privind organizarea şi exercitarea acţiunilor şi activităţilor Departamentului Administrativ prin
care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general (paza) al comunelor semnatare.
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire a
Constituției României nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45 alin.(6)
din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și completată.
Analizând prevederile:
 Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi
completată:
o art.11 – Paza proprie se organizeaza in raport cu natura obiectivelor, a bunurilor si valorilor ce
urmeaza a fi pazite, cu amplasarea, intinderea si vulnerabilitatea pe care le prezinta unele unitati
si locuri din incinta acestora, cu numarul de schimburi in care se desfasoara activitatea, punctele
de acces si cu alte criterii specifice;
o art.18 – (1) In localitatile rurale se organizeaza paza comunala.
(2) Primarul este obligat sa ia masuri pentru a asigura paza bunurilor publice si ale cetatenilor si
raspunde pentru intocmirea planului de paza a comunei.
(3) Intocmirea planului de paza, instruirea si controlul personalului de paza din localitatile rurale
se efectueaza de catre organele locale de politie sau de structurile implicate in activitatea de
paza.
(4) Modalitatile de efectuare a pazei in mediul rural se stabilesc prin hotarare a consiliului local,
dupa consultarea prealabila a locuitorilor, in formele prevazute de lege.
(5) Plata serviciilor de paza in mediul rural, precum si procurarea de echipamente de protectie,
insemne si mijloace de aparare sau utilitare, necesare bunei executari a serviciului de paza, se
asigura din bugetul local. Pentru plata serviciilor de paza, consiliile locale pot institui taxe
speciale, conform legii.
 Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
 Codului fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, modificată şi completată;
 Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată:
o art.36 alin.(2) lit.d) - consiliul local exercita atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre
cetateni;
o art.36 alin.(6) lit.a) pct.5 - In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local
asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind ordinea publica;
Față de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(2) lit.e) din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, modificată şi completată, propun spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre
nr.111/08.01.2019 privind stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în
cadrul comunei Soldanu, judeţul Calarasi, pentru anul 2019.
Primar comuna Șoldanu,
Iulian GEAMBAȘU
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ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU
Comisia de specialitate juridică şi de disciplină

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate juridică şi de disciplină, compusă din: TRUŞCĂ ALEXANDRINA - preşedinte,
ILIE COSTEL –secretar, CERNEA IULIAN, TĂNASE IONEL şi MUSTĂŢEA VALERIU – membri, întrunită
la data de 23 ianuarie 2019, la care au participat______membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză
următoarele proiecte de acte administrative elaborate privind:
Stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul comunei
Soldanu, judeţul Calarasi, pentru anul 2019.

În urma analizării proiectului de hotărâre iniţiat şi a documentelor care au stat la baza elaborării
acestuia, am luat act că este însoţit de referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Şoldanu şi de
raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu și, întrucât considerăm îndeplinite condiţiile de drept prevăzute de normele legale în
vigoare, propunem Consiliului Local al comunei Șoldanu, adoptarea acestuia în temeiul art.45 alin.(3)
şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată și se emite:
AVIZ FAVORABIL
Se face precizarea că prezentul raport de avizare, a fost aprobat de comisia noastră cu ______voturi
pentru, din totalul de 5 ai comisiei, absentând ______________________________________________ şi fiind
împotrivă _________________________________________________________________________________
care şi-au motivat părerea contrară astfel ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
PREŞEDINTE,

SECRETAR

TRUŞCĂ ALEXANDRINA

ILIE COSTEL

CERNEA IULIAN ________________________

____________

_____________

TĂNASE IONEL _________________________

MEMBRI,

MUSTĂŢEA VALERIU____________________
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ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOLDANU

Comisia de specialitate de agricultura, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate pentru agricultura, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism, compusă din: VISAN VASILE- preşedinte, CONSTANTIN GEORGICĂ –
secretar, ANDREIAȘ IULIAN, DIVAN MARIAN, BUCUR ION – membri, întrunită azi, 23 ianuarie 2019, la
care au participat ______ membri din totalul de 5 ai comisiei, a luat în analiză următoarele proiecte de acte
administrative elaborate privind:
Stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul comunei Soldanu,
judeţul Calarasi, pentru anul 2019.

În urma analizării proiectului de hotărâre iniţiat şi a documentelor care au stat la baza elaborării
acestuia, am luat act că este însoţit de referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Şoldanu şi de
raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu și, întrucât considerăm îndeplinite condiţiile de drept prevăzute de normele legale în
vigoare, propunem Consiliului Local al comunei Șoldanu, adoptarea acestuia în temeiul art.45 alin.(3)
şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată și se emite:
AVIZ FAVORABIL
Se face precizarea că prezentul raport de avizare, a fost aprobat de comisia noastră cu ______voturi
pentru, din totalul de 5 ai comisiei, absentând _____________________________________________________
şi fiind împotrivă ____________________________________________________________________________
care şi-au motivat părerea contrară astfel _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
PREŞEDINTE,
VIȘAN VASILE
____________

SECRETAR,
CONSTANTIN GEORGICĂ

MEMBRI,
ANDREIAȘ IULIAN-MARIUS________________

_____________

BUCUR ION

________________________

DIVAN MARIAN ________________________
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ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOLDANU

Comisia de specialitate de învaţamânt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

RAPORT DE AVIZARE
Comisia de specialitate de învaţamânt, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport, compusă din: BOTEA MARIJANA- preşedinte, CIOBANU CIPRIAN
FLORIN –secretar şi MARIN IULIAN – membru, întrunită la data de 23 ianuarie 2019, la care au participat
______ membri din totalul de 3 ai comisiei, a luat în analiză următorul proiect de act administrativ elaborat:
Stabilirea modului de organizare a pazei bunurilor publice şi ale cetăţenilor, în cadrul comunei
Soldanu, judeţul Calarasi, pentru anul 2019.

În urma analizării proiectului de hotărâre iniţiat şi a documentelor care au stat la baza elaborării
acestuia, am luat act că este însoţit de referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Şoldanu şi de
raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu și, întrucât considerăm îndeplinite condiţiile de drept prevăzute de normele legale în
vigoare, propunem Consiliului Local al comunei Șoldanu, adoptarea acestuia în temeiul art.45 alin.(3)
şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată și se emite:
AVIZ FAVORABIL
Se face precizarea că prezentul raport de avizare, a fost aprobat de comisia noastră cu ______voturi
pentru, din totalul de 3 ai comisiei, absentând ______________________________________________ şi fiind
împotrivă _________________________________ care şi-au motivat părerea contrară astfel
________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRI,

BOTEA MARIJANA

CIOBANU CIPRIAN-FLORIN

MARIN IULIAN
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