
            ROMANIA
                JUDETUL IASI

COMUNA CUCUTENI 

                                                 Nr._______ din ___________2014

 NOTA DE FUNDAMENTARE  

              În conformitate cu prevederile art. 18 din  Legii nr. 333/2003 privind  
paza obiectivelor,bunurilor valorice şi protecţia persoanelor ,  cu modificările și 
completările ulterioare ,  primarul  este obligat  sa ia masuri  pentru a asigura 
paza bunurilor publice si ale cetatenilor si raspunde pentru intocmirea planului 
de  paza  a  comunei..  Intocmirea  planului  de  pază,instruirea  şi  controlul 
personalului de pază din localităţile rurale se efectuiază de organele locale de 
poliţie .
                            În aceste condiţii propun Consiliului local  aprobarea planului  
de pază  pentru anul 2014  .

                                                               PRIMAR
                                                   BRÎNZĂ PAMFILICĂ 
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H O T Ă R Â R E A   NR  8 din 28.01.2014

                Consiliul local al comunei Cucuteni,judeţul Iaşi , întrunit în şedinţă 
ordinnară la data de 28.ianuarie 2014, în baza dispoziţiei primarulu nr.  1 
din 23.01.2014 şi a convocatorului nr. 129    din 23.01.2014 ;
              Având  în vedere prevederile art. 18 din  Legii nr. 333 /2003  privind  
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ;
              Analizând  nota de fundamentare nr. 68  din 16.01. 2014 a 
primarului comunei, prin care propune, aprobarea planului de pază ;
              Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei , 
avizul comisiei de specialitate economico-sociale, juridică şi de disciplină ;
             Având în vedere Planul de pază întocmit  conform art. 18 al.(3) din  
Legea nr.333/2003 de orgaul de poliţie locală ;
             Având în vedere prevederile art. 36 al.(6) puc.7 din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală modificată şi completată ;
 In  temeiul  art.  45 al.  (1)  şi  art.115 al.(1)  lit.”b” din Legea nr.  215/2001 
privind administraţia publică locală republicată , modificată şi completată ;

H O T Ă R Ă Ş T E

          Art. 1. Se aprobă Planul de pază al comunei Cucuteni , prevăzut în 
anexă la prezenta hotărâre.          
         Art.2. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va înainta copie de pe 
prezenta  ;  Primarului  comunei,   Şef  Post  poliţie  ,  Instituţiei  Prefectului 
judeţului  Iaşi  pentru  verificarea  legalităţii    şi  se  va  afişa  spre  luare  la 
cunoştinţă de cei interesaţi .

               PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNAT
                        CONSILIER      SECRETAR

STUPCANU VIOREL               RUSU GICA 

                              
Adoptată în şedinţa din data de 28.01.2014  cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri  
prezenţi din numărul total de  9  consilieri în funcţie
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PROIECT DE HOTĂRÂRE

              Primarul comunei Cucuteni, judeţul Iaşi ;
              Având  în vedere prevederile art. 18 din  Legii nr. 333 /2003  privind  
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor ;
              Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 70/18.11.2008 prin care 
înfiinţează posturi de pază în satele componente ale comunei cu personal 
angajat ;
              Având în vedere Planul de pază întocmit  conform art. 18 al.(3) din 
Legea nr.333/2003 de orgaul de poliţie locală ;
              Având în vedere prevederile art. 36 al.(6) puc.7 din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală modificată şi completată ;
              In  temeiul  art.  45  al.  (6)  din  Legea  nr.  215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată ,  modificată şi completată , emite 
următorul 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

         Art. 1. Se aprobă Planul de pază al comunei Cucuteni , prevăzut în  
anexă la prezenta hotărâre.          

                                                              PRIMAR
                                                   BRÎNZĂ PAMFILICĂ 
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PRIMARIA COMUNEI CUCUTENI
C.F. 4540984 trezoreria TG-FRUMOS
Site-ul Web:  www.primariacucuteni .ro
E-mail secretar@primariacucuteni .ro

Tel/Fax 0232 / 717007

                                                              AVIZAT
                                                          ŞEF POST POLIŢIE

                                                                                                                   

                                                                             

                                           

                                        PLAN  DE  PAZĂ

                Al obiectivului  PRIMĂRIA COMUNEI CUCUTENI 

Întocmit  în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.  333/2003 privind 
paza obiectivelor,bunurilor,valorilor şi protecţia persoanelor .

                         

http://www.primariatodiresti.ro/


PLANUL DE PAZĂ

al obiectivului PRIMĂRIA COMUNEI CUCUTENI
            

           I.   CARACTERISTICILE  OBIECTIVULUI   PĂZIT 
             
               Sediul  primăriei  comunei  Cucuteni  sa află  în  centrul   satului   Cucuteni  
învecinându-se cu Scoala generală I-VIII , căminul cultural şi biblioteca comunală , blocul de 
locuinţe  şi  în apropierea unităţilor ;  dispensarul comunal ,  grădiniţa ,  sediul  postului  de 
poliţie  ,  unităţile  comerciale  ce  aparţin    SC  Giany-Vas  SRL  ,  SC  VALERMAN  SRL 
.Unitatea este dotată cu  telefon, iluminat electric în interiorul şi exteriorul clădirii , încălzire 
cu gaz metan .  
              Sediul primării este construit în anul 1947   pe o suprafaţă totală de 250 mp. În  
unitate lucrează un număr de 8 salariaţi – primar,viceprimar,secretar,contabil,casier, agent 
agricol,  asistent  social  ,  cantonier   .  Bunurile  unităţii  sunt  amplasate  în  birouri  (4 
calculatoare, 2 leptop 3 xerox, telefon cu fax , fişeturi , mobilier) , bunurile valorice asigurate 
în casa de fier încorporată în zid , încăperea fiind dotată cu gratii la geam şi la uşă şi cu 
sistem de alarmare .

        AMENAJARE,INSTALAŢIILE ŞI MIJLOACELE TEHNICE   DE PAZĂ 

              Obiectul de activitate al unităţii este administraţie publică care se desfăşoară în  
clădirea compusă din  11 încăperi  cu 3 intrări principale şi 2 secundare  şi anume ;
         Intrare principală;

- intrarea  principală  unde  sunt  birourile   primar,viceprimar,secretar,agent 
agricol,contabilitate , 

- intrarea partea dreaptă a clădirii la sala de şedinţă cu sala de şedinţă şi hol 
- intrarea partea stângă a clădirii la sala de oficierea căsătoriilor cu 4 săli ; bucătărie, 

camera de oficierea căsătoriilor, camera oficială , un birou asistenţă socială .
       Intrare secundară 
- intrarea  la bucătărie
- intrarea la camera de arhivă .                  

              Unitatea este împrejmuită cu gard  şi asigurată cu încuietori la birouri şi la intrările 
în unitate, iar la birourile contabilităţii , secretar şi   agent agricol sunt asigurate cu gratii la 
geamuri . De asemeni la contabilitate, casa de fier este asigurată în zid şi încăperea dotată 
cu sistem de alarmare şi gratii şi la uşă.
 
                        NUMĂRUL DE POSTURI DE PAZĂ

   Paza sediul primăriei este asigurat ziua de personalul salariat , iar de noapte de personal  
de pază  angajat   care  asigură paza sediului  primăriei  şi  a  celorlalte  clădiri  ce  aparţin 
acestei unităţi .

                           CONSEMNUL PAZNICILOR

    Pe timpul serviciului de pază paznicul este obligat ;



- să cunoască locurile şi punctele vulnerabile a se comite furturi din perimetrul postului 
de pază;

- să păzească cu înalt simţ de răspundere obiectivele încredinţate;
- să nu permită accesul în unitate a persoanelor străine;
- în caz de incendii să ia măsuri de stingere,alarmare a pompierilor,salvarea victimelor şi 

bunurilor  şi  să  anunţe  organele  de  poliţie,primarul  şi  viceprimarul  comunei  despre 
evenimentele produse ;

- să fie vigilant şi să păstreze secretul de stat şi de serviciu ;
- să dea concurs organelor de poliţie pentru îndeplinirea misiunilor;
- să fie disciplinat,să execute ordinele şefilor ierarhici şi să raporteze când este contolat . 
              Paznicul la intrarea în post va verifica modul cum sunt asigurate cu încuietori  
unităţile ce le are împrimire şi să raporteze neregulele imediat şefului de post de poliţie .
              Paznicul contribuie la menţinerea ordinei şi liniştei publice în obiectivul încredinţat  
şi sesizează organele de poliţie despre persoanele care încalcă regulele de comportament 
social. Nu părăseşte postul de pază sub nici un motiv . 
        

   
                     MODUL DE INTERVENŢIE ÎN DIFERITE SITUAŢII

              În caz de incendiu , inundaţii şi alte calamităţi paznicul va proceda astfel;
- anunţă de urgenţă şeful postului de poliţie şi primarul comunei;
- acţionează pentru paza bunurilor care au fost salvate de la calamităţi.
                           
                                                          
                                   LEGĂTURI   DE   COOPERARE

              In cazul în care paznicul observă producerea  unui incendiu,inundaţii sau alte  
calamităţi naturale precum şi atacul prin efracţie va înştiinţa deîndată şeful de poliţie şi  
primarul comunei .
          
                                   ANEXE
-   tabel  nominal cu personalul de pază 
- tabelul cu atribuţii de control al modului de executare a serviciului de pază 
- schiţa obiectivului păzit 

               
 
            

PRIMAR
PAMFILICĂ BRÎNZĂ 

                                                                 



ANEXA LA PLANUL DE PAZĂ

TABEL NOMINAL

CU PERSONALUL CARE ASIGURĂ PAZA OBIECTIVULUI  ZIUA

Lista salariaţilor unităţii 
1. Perju Marcel
2. Rusu Ioan
3. Vasiloaie Alina Mihaela
4. Perju  Ermina
5. Tomulese Marinel 

TABEL NOMINAL

CU PERSONALUL CARE ASIGURĂ PAZA OBIECTIVULUI  NOAPTEA

     1.GACIU STELICĂ-COSTICĂ 

TABEL NOMINAL

CU PERSOANELE  CU ATRIBUŢII  DE  CONTROL  A  SERVICIULUI   DE 
PAZĂ 

1. BRÎNZĂ PAMFILICĂ       -  PRIMAR
2. BÂRZU GHEORGHE       -  VICEPRIMAR 


