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HOTĂRÂREA NR. 10 /2022
Cu privire la : aprobarea Planului de pază pe anul 2022
Consiliul Local Bărbătești, județul Vâlcea, intrunit in ședința ordinară din
data de _. 02.2022 la care participă un număr de 13 consilieri din totalul de 13
consilieri in funcție,
Văzând ca prin HCL nr. 48/2021 domnul consilier Papa Constatin Simion a
fost ales președinte de ședință, pentru lunile decembrie 2021, ianuarie si februarie
2022;
Luând in dezbatere:
- Referatul de aprobare prezentat de d-nul primar, inregistrat la nr. 351 din
20.01. 2022 prin care se arata necesitatea intocmirii si aprobării Planului de pază
pentru anul 2022;
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului local
Bărbătești , inregistrat la nr. 211 din 12.01.2022 , prin care se propune aprobarea
Planului de pază pe anul 2022 la nivelul localității Bărbătești , intocmit in
colaborare cu Seful Postului de poliție de pe raza localității Bărbătești;
-raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Bărbătești,
inregistrat la nr. 804 /09.02.2022 ;
-raportul de legalitate al secretarului inregistrat la nr.809/09.02. 2022, prin care
se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
In conformitate cu :
- prevederile art.21. si art.22 din Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru
aprobarea Normelor metodolofice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

- prevederile art.18 alin.2 , 3 si 5 din Legea nr.333/2003 privind paza
obiectivelor ,bunurilor valorilor si protecția persoanelor republicată cu modificările
ulterioare,
- adresa nr. 271013 din 03.01.2022, inregistrată la noi sub numarul 336/2022
comunicata de Inspectoratul de Politie Judetean Valcea- Serviciul de Ordine
Publica, cu privire la adoptarea masurilor de securitate la nivelul institutiilor de
utilitate publică de pe raza fiecarei unitati administrativ –teritoriale;
Respectand procedura stabilită de Legea 52/2003 privind transparența
decizionala in administrația publică locală, proces verbal de afisare nr.
309/18.01.2021;
In temeiul art. 139 alin. (2) si art.196 lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, Consiliul local al comunei Bărbătesti cu un nr. de 13 voturi
”pentru” , adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1 Se aprobă Planul de Pază pe anul 2022, anexat ,care face parte
integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2. Plata serviciilor de pază , precum si procurarea de echipamente de
protecție si mijloace de apărare sau utilitare necesare bunei execuții a serviciului de
pază se asigură din bugetul local prin perceperea unei taxei speciale stabilită de
consiliul local in condițiile legii.
Art.3 Primarul localității va lua masurile necesare pentru ducerea la indeplinire
a prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostință publică prin afișare si se va
comunica , Instituției Prefectului Județului Vâlcea pentru efectuarea controlului
legalității , prin grija secretarului comunei.
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Anexa H.C.L. nr. 10/2022

PLAN

DE

PAZA

Intocmit la sediul Primariei Comunei Barbatesti, judetul Valcea , in baza
prevederilor art.18 din Legea 333/2003, modificata si completata;
I.DATE PRIVIND SITUATIA OPERATIVA DIN OBIECTIV SI BUNURILE
CE URMEAZA A FI ASIGURATE CU PAZA.
Comuna Barbatesti, cu o populatie stabila de 3200 locuitori si este situata in
partea de nord-vest a judetului Valcea, pe D.N. Rm.Valcea-Tg.Jiu si D.J 646 E
Bârzesti-Bărbătesti.
Comuna cuprinde patru sate si anume:
-satul Barbatesti
-satul Bodesti
-satul Barzesti
-satul Negrulesti
Suprafata comunei este de 4125 km2 (ha)din care 1775 ha este teren impadurit
si zona montana.
Pe raza comunei se afla urmatoarele obiective si bunuri publice care urmeaza a fi
asigurate cu paza precum si bunurile cetatenilor:
1. Obiective
- Sediul Primariei comunei Bărbătesti si al Consiliului local Bărbătești ;
- Școlile din satele Barbatesti, Bodesti,Barzesti, Negrulesti , in numar de
sapte ;
- Dispensarul medical Barbatesti, Dispensarul medical Bodesti ;
- Caminele culturale Bodesti si Barbatesti,
- Centru de ingrijire persoane varstnice Barbatesti
- Statia de captare apă
- Statia de clorinare
- Bazinele de apă
- Statia de epurare
- Sediu punct informare
- Cladire apă – canal
- Cooperativa de Credit Barbatesti ,

2. Populatie si Locuinte:
Satul
Nr. pozitii rol
F
-Satul Bărbătesti 1044
-satul Bodesti
620
-Satul Bârzești
276
-Satul Negrulești 314

Nr. locuinte

Nr. populatie din care : M si

872
536
211
255

1436
873
414
454

722
442
204
215

714
431
210
239

II.DISPOZITIVUL DE PAZA
In conformitate cu prevederile art.18 din Legea nr.333/2003, si in baza Hotararii
Consiliului Local al Comunei Barbatesti, pentru paza avutului public si a bunurilor
cetatenilor precum si pentru mentinerea ordinii publice functioneaza Serviciul
Public de paza cu 1 paznic incadrat cu contract de munca pe perioada
nedeterminata care va asigura paza si supravegherea urmatoarelor obiective:
-sediul Primariei comunei Bărbătesti si Copnsiliului local Bărbătești,
-Caminele Culturale,
-Scolile si gradinitele de pe raza localiotatii ,
-Dispensarele medicale
- Banca de Credit si bunurile cetatenilor.
Cooperativa de consum va face parte din categoria unitatiilor cu paza proprie,
astfel isi va asigura paza magazinelor din centrul comunei si satele componente
prin personal propriu. Paza se realizeaza pe timp de noapte prin personalul
specializat incadrat in Serviciul de Paza, prin stabilirea unui program de lucru in
conformitate cu prevederile codului muncii.
In vederea desfasurarii unei bune activitati se propune achizitionarea unor
echipamente de supraveghere video ale caror costuri se vor suporta din bugetul
local prin instituirea taxei speciale stabilita in conditiile legii.
III.CONSEMNUL GENERAL AL POSTULUI
Personalul de paza in timpul noptii va avea urmatorul consemn general.
-sa pastreze secretul de stat si de serviciu
-sa nu se prezinte la serviciu in stare de ebrietate
-sa nu doarma in timpul serviciului
-sa se prezinte la postul de paza la ora stabilita
-sa nu aiba alte ocupatii in timpul serviciului
-sa nu furnizeze date privind profilul obiectivului componenta acestuia sau
amploarea
-sa nu paraseasca postul fara aprobare.

IV. CONSEMNUL PARTICULAR AL POSTULUI
Personalul de paza in timpul serviciului va avea urmatorul consemn particular
-sa asigure paza obiectivelor si locuintelor existente pe raza postului de paza;
-sa nu permita altor persoane sa intre dupa terminarea orelor de program in
obiectivele postului de paza decat numai in prezenta sefului unitatii;
-sa verifice daca obiectivele din post sunt asigurate cu incuietori sigure, grilaje la
usi si la ferestre acolo unde situatia impune , iar in caz, cand constata deficiente sa
sesizeze de indata primarul , seful de post, ajutorul acestuia si pe responsabilul
unitatii, asigurand in acelasi timp paza acestuia;
-sa contribuie la mentinerea ordinii si linistii publice;
- in caz de incendii, explozii ,inundatii, calamitati , va alarma indata Serviciul de
Voluntari Pentru Situatii de Urgenta la nivel local , conducerea organelor locale,
postul de politie si va lua masuri de localizare a incendiului de salvare a
persoanelor si bunurilor, asigurand in acelasi timp paza obiectivului;
-sa nu paraseasca postul decat in situatii exceptionale;
-sa opreasca si sa legitimeze persoanele care au comis infractiuni sau alte fapte
antisociale, conducandu-le la sediul de politie;
-sa opreasca si sa conduca la postul de politie persoanele straine de localitate care
prin comportarea lor sunt suspecte;
-sa se prezinte la serviciu la orele stabilite ,echipat conform anotimpului si cu
materialele necesare asupra sa , pentru a efectua serviciul in bune conditii;
-in caz de accident de circulatie sa ia primele masuri de salvare a victimelor
anuntand in acelasi timp lucratorii postului de politie;
-sa dea concurs lucratorilor din postul de politie atunci cand sunt solicitati.
V. MODUL DE ACTIUNE AL PERSONALULUI DE PAZA IN DIFERITE
SITUATII (INCENDII,EXPLOZII,CUTREMURE,INUNDATII,TULBURAREA
ORDINII PUBLICE , ATAC ASUPRA OBIECTIVULUI)
In cazul cand se iveste una din situatiile de mai sus, personalul de paza va
actiona dupa cum urmeaza:
-alarmarea posturilor de paza vecine pentru a veni in ajutor;
-va anunta primarul si organul de politie;
-actioneaza pentru salvarea persoanelor sau bunurilor, luand masuri pentru
inlaturarea urmarilor;
-depistarea, urmarirea si prinderea infractorilor cat si a altor persoane banuite de
comiterea evenimentului;

-executarea sarcinilor primite dupa sosirea organelor de ordine si ale administratiei
locale.
VI. DOTAREA CU MIJLOACE DE PAZA SI ALARMARE
Camera unde se afla casieria Primariei este asigurata cu sistem de alarmare cu
senzori de miscare.
Camera unde se afla arhiva de stare civila va fi prevazuta cu grilaje la usi si
ferestre si sistem de alarma si detectoare de fum
La casieria oficiului P.T.T.R. camera sa fie asigurata cu grilaje metalice la usi si
ferestre.
Se va asigura iluminarea pe timpul noptii obiectivelor de paza si in special in
spatele acestora.
VII. SISTEMUL DE LEGATURA SI COOPERARE
Legatura intre persoanele care executa serviciul de paza se tine prin semnale cu
fluierul astfel ;
-3 fluieraturi scurte – la mine ajutor;
-3 fluieraturi lungi-opreste si retine ;
-1 fluieratura lunga si 1 scurta –incendiu;
-2 fluieraturi scurte –atac la obiectiv.
In cazul producerii de evenimente deosebite (incendii, inundatii, etc) persoanele
care executa paza vor alarma prin orice mijloace (telefon, toaca, fluier) pe seful
postului de politie, seful formatiunii de pompieri din comuna, iar in caz de atac
asupra unor obiective si pe Comandantul Garzilor Nationale.
VIII ACCESUL SI CIRCULATIA IN OBIECTIV SI PERSONALUL
DESEMNAT SA RASPUNDA DE ACEASTA
Accesul in obiectiv se face numai dupa legitimarea persoanelor ce doresc acest
lucru si numai daca sunt insotite de persoane cu functii de raspundere al
obiectivului respectiv.
In afara persoanelor care lucreaza in obiectiv , alte persoane care nu au tangenta cu
obiectivul nu au voie sa patrunda in incinta acestuia.
Persoanele cu atributii de control vor fi insotite de conducatorul obiectivului sau de
o persoana desemnata de acesta.
Angajatii obiectivului au acces in obiectiv pe baza legitimatiilor eliberate de
conducatorul unitatii.

RESPONSABILITATI PENTRU SEFII DE COMPARTIMENTE IN CEEA CE
PRIVESTE PAZA SI SECURITATEA INSTALATIILOR DE LA LOCUL DE
MUNCA , PREVENIREA SUSTRAGERILOR, INCENDIILOR, EXPLOZIILOR,
DISTRUGERILOR SAU DEGRADARILOR.
- Se va face instruirea personalului din subordine privind paza
obiectivelor,materialelor si utilajelor din dotare.
- Se va face instruirea privind incendiile la locul de munca, interzicerea fumatului
in locurile periculoase si folosirea unor surse de lumina adecvate;
- Se vor lua toate masurile privind sustragerile din obiectivele de paza, se va
interzice patrunderea in obiective a persoanelor care nu au legatura cu aceasta.
- Se va urmarii depistarea celor care incearca sa distruga bunurile din dotare,
bunuri ce apartin obiectivului de paza.
X. MASURI PENTRU TRANSPORTUL,MANIPULAREA,
DEPOZITAREA,VALORILOR MONETARE,SECURITATEA
ACESTORA,SUBSTANTELOR TOXICE,RADIOACTIVE SI A ALTOR
VALORI DEOSEBITE.
Pastrarea valorilor monetare,substante toxice, radioactive si a altor valori
deosebite se va face in locuri special amenajate asigurate cu incuietori
sigure,puternice prevazute cu grilaje metalice, sisteme de alarma pe doua linii care
vor fi conectate in momentul in care salariatul care raspunde de aceasta paraseste
locul de munca.
Manipularea valorilor monetare se face de persoane veridficate care indeplinesc
conditiile prevazute de lege.
Transportul valorilor monetare se face cu insotitor de la locul de ridicare pana la
locul de depunere.
Se va face periodic , verificarea persoanelor care manipuleaza sau transporta
asfel de valori.
Autovehiculul care transporta valori monetare sau alte valori trebuie sa fie
corespunzator in acest sens , iar insotitorul trebuie sa fie inarmat.
XI DISPOZITII FINALE
Instruirea personalului stabilit pentru a efectua serviciul de paza se va face
conform prevederilor Legii 333/2003.
Personalul care executa paza obsteasca va fi controlat de catre primarul comunei
si seful Postului de Politie .

Prezentul plan de paza a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii
nr.333/2003 de catre Primaria Comunei Barbatesti cu sprijinul Postului de Politie,
urmand ca orice modificare survenita privind paza comunei sa fie concretizat intrun supliment care va fi anexat la prezentul plan.
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PRESEDINTE DE SEDINTA,
PAPA CONSTANTIN SIMION
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CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general comuna Bărbătesti
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