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HOTĂRÂRE 

NR. 4 din  31.01.2018  
privind aprobarea Planului  de pază  al comunei Gaiceana, judetul Bacau,pentru anul 2018. 

 

 Consiliul Local al comunei Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara  din data de  

31.01.2018; 

 Vazand : 

-referatul viceprimarului comunei comunei Gaiceana, judetul Bacau, inregistrata sub nr.54 din 

05.01.2018; 

-Planul de paza nr. 22   din  03.01.2018, avizat de Primarul comunei  si  Seful Postului de politie 

Gaiceana; 

Având in vedere : 

-prevederile art.18 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor ,bunurilor,valorilor şi protecţia 

persoanelor , republicata, cu modificările şi completarile ulterioare si H.G. nr.301/ 2012, pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003; 

- prevederile art. 36, alin.6,pct.7 din Legea nr.215 / 2001 ,privind administraţia publică locală, 

republicata, cu modificarile si completarile ulteerioare; 

-prevederile Legii nr.52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ; 

-rapoartele de avizare  ale comisiilor de specialitate  din cadrul  Consililui local al comunei 

Găiceana; 

 In temeiul art. 45, alin.1 si art.115, alin.1, lit.b  din Legea nr.215/2001, privind administraţia 

Publică Locală ,republicată, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

HOTARASTE: 
 

 Art.1. Se aproba  Planul de pază al comunei Gaiceana, judetul Bacau,pentru anul 2018,potrivit 

anexei , care este parte integranta la prezenta hotarare. 

 

          Art.2 . Prezenta hotarăre se va comunica Primarului comunei Găiceana ,Postului de Poliţie  al 

comunei Găiceana ,Instituţiei Prefectului –Judeţul Bacău,  iar  cate un un exemplar se va afişa la 

sediul Primăriei cat si prin afisare la locurile publice  frecventate de cetateni, prin grija secretarului 

comunei . 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA, 

               Consilier local,                                                             Secretar comuna 

              CODREANU TITI                                                             Fodor Tatiana 

 

 
Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 11 voturi  pentru  (11 consilieri prezenti) 

mailto:comunaoncesti@yahoo.com


 
 

 
 

JUDEŢUL BACĂU  

COMUNA GĂICEANA  

NR.22 DIN  03.01.2018  

 

 

 

 AVIZAT , 

                       PRIMAR 

                   Abdula Ştefănel  AVIZAT  

                                                                                               SEFUL POSTULUI DE POLIŢIE  

 COMUNA GĂICEANA  

 Agent şef, 

 SION MIHAI  

 

 

 

PLAN  DE  PAZĂ  

AL  COMUNEI GĂICEANA  

 

 
CAP.I.-Date generale despre comună . 

 

Comuna Găiceana este situată in judeţul Bacău şi se invecinează: 

-la est –comunele Vultureni şi Dealu Morii ; 

-la vest –comuna Huruieşti ; 

-la sud- comuna Huruieşti ; 

-la nord –comuna Panceşti . 

Comuna Găiceana are o populaţie de 3069 de locuitori şi o suprafată de 73,5 

Km
2
, fiind compusă din următoarele sate : 

- Găiceana  

- Arini  

- Huţu  

- Popeşti . 

 

Sediul comunei este situat in centrul comunei  şi are următoarele vecinătăţi : 

- la est –teren agricol –proprietatea primăriei ; 

- la vest -DJ 252 ; 

- la sud -casa particulară ; 

-la nord –teren agricol proprietate particulară. 

 



 In localitatea Găiceana se găsesc următoarele obiective de interes local : 

Primăria ,două Şcoli generale ,cinci grădiniţe  ,cinci Biserici ,un Dispensar Uman ,un 

Cămin Cultural ,un Oficiu Poştal ,un Post de Poliţie ,precum şi societăţi comerciale 

private  cu diferite activităţi . 

In localitate sunt un număr de 1241 de gospodării  cu o populaţie de 3069 

locuitori . 

 

CAP.II. Dispozitivele de pază . 
 

Conform Legii nr.333 / 2003,modificată şi completată şi H.G. nr.301/ 2012,paza 

comunală de efectuează de personal calificat ,angajat cu contract  individual de muncă 

in cadrul primăriei comunei Găiceana ,fiind plătit din bugetul local . 

Pentru paza  obiectivelor ,bunurilor , terenurilor ,valorilor şi protecţia 

persoanelor , precum şi pentru menţinerea Ordinei  şi liniştei publice pe raza comunei 

Găiceana  se instituie următoarele posturi de pază : 

Postul de pază nr.1 –sat Găiceana . 

Acest post va avea ca  obiective centrul comunei şi cătunele aferente ,respectiv 

Lunca, Pietroasa ,Marginea şi Recea . 

Postul de pază nr.2 –sat .Arini . 

Acest post va avea ca obiective centrul satului Arini ,cătunele aferente , 

respectiv Arinoasa , Satul Mare ,Jurăţei şi Burdujeni . 

Postul de pază nr.3 .-Satele Huţu şi Popeşti . 

Acest post va avea ca obiectiv  satele Huţu şi Popeşti ,precum şi cătunele Valea 

Morii şi Draja. 

Postul de pază  nr.4.-la sediul  primăriei comunei Găiceana . 

Acest post va avea ca obiectiv  sediul Primăriei comunei Găiceana şi celelalte 

imobile din incinta primăriei . 

In toate sectoarele de pază persoanele care execută serviciul de pază vor avea in 

supraveghere  următoarele obiective : gospodăriile populaţiei şi obiectivele social 

culturale de pe raza comunei . 

 

CAP.III.Dotarea personalului de pază . 
 

In conformitate cu prevederile legale ,persoana care execută serviciul de pază 

,va purta imbrăcăminte adecvată  având inscripţionată sintagma –PAZA  şi va avea in 

dotare lanternă, fluier ,baston de cauciuc ,Şpray  iritant lacrimogen  şi vestă 

reflectorizantă . 

Serviciul de pază se execută după următorul program de lucru : 

-pe timp de vară ,in intervalul orelor 21,00-5,30 ; 

-pe timp de iarnă ,in intervalul orelor 19,00-07,00. 

In situaţii extreme : fenomene meteorologice ,periculoase  ,cutremure , inundaţii 

, incendii se pot folosi  clopotele de la biserici . 

 



CAP.IV.-Sistemul de comunicare intre posturi . 

 

Pentru situaţii deosebite se vor stabili de comun acord intre personalul de pază  

un sistem de comunicare atât sonor cât şi luminos care va fi cunoscut de cei care vor 

executa serviciul de pază in vederea colaborării  cu ceilalţi paznici de la unităţile 

economice comerciale . 

 

CAP.V. Modul de acţiune a personalului de pază . 
 

In momentul apariţiei unor situaţii neprevăzute sau in caz de forţă majoră  in 

care se tulbură  liniştea şi ordinea publică ,persoanele care execută serviciul de pază  

vor lua următoarele măsuri : 

-alarma tuturor   cetăţenilor din zona afectată ; 

-anunţarea imediată a Organelor de Poliţie cât şi a celorlalţi factori de 

răspundere ; 

-acordarea primului ajutor  persoanelor care sunt in dificultate ; 

 -reţin şi notează semnalmentele persoanelor sau a autovehiculelor implicate ; 

 -solicită ajutorul celorlalţi cetăţeni pentru remedierea situaţiei . 

 

CAP.VI.-Modul de acţiune . 

 

IN CAZUL CALAMITĂŢILOR  NATURALE  
 

-anunţă conducerea unităţii  şi organele de poliţie ; 

-dă alarma efectivelor aflate in unitate ; 

-ia măsuri de salvare a eventualilor  accidentaţi şi a bunurilor ; 

-după ce va anunţa persoanele numite mai sus acesta trebuie să asigure  in continuare 

paza bunurilor . 
 

IN CAZUL TULBURĂRII ORDINEI  ŞI LINIŞTII PUBLICE  
 

-anunţă personalul existent in unitate ; 

-nu permite trecerea tulbulenţilor prin alte locuri ; 

- identifică organizatorii şi incearcă să-i determine a renunţa la actiune; 

-anunţă conducerea unităţii ,organele de poliţie  prin telefon luandu-se măsurile ce se 

impun.  
 

CAP.VII. Modul de actiune indiferite situaţii . 
 

Agenţii de pază pot folosi orice mijloc şi procedeu ,cu respectarea legii , pentru 

a peintâmpina producerea de evenimemte in zona incredinţată in pază . 

Agenţii de pază vor fi instruiţi periodic  cu privire la modul de acţiune in 

următoarele situaţii : in caz de incendi  ,avarii ,calamităţi naturale ,tulburării ordinii şi 

liniştii  in sectorul de patrulare ,in cazul apariţiei unor persoane sau grupuri  de 



persoane  suspecte in apropierea obiectivului  in cazul accidentelor de circulaţie  in 

cazul izbucnirii de epidemii şi in cazul infracţiunilor flagrante . 

Instruirea personalului de pază se face lunar şi ori de căte ori este necesar de 

către persoana desemnată  de către conducerea unităţii cu sprijinul organelor de poliţie 

din comună.  
 

CAP.VIII. –Consemnul general al posturilor . 
 

Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte indatoririle ce –i revin, 

fiind direct răspunzător  pentru paza şi integritatea obiectivelor ,bunurilor şi valorilor 

incredinţate . 

In timpul serviciului personalul de pază este obligat : 

- in caz de avarii  produse la instalaţii ,conducte sau rezerve de apă , combustibil 

ori de substanţe chimice ,la reţele electrice sau telefonice şi in  orice alte 

imprejurări care sunt de natură să producă pagube ,să aducă la cunoştinţă  de 

indată celor în drept despre asemenea evenimemte şi să ia primele măsuri pentru 

limitarea consecinţelor evenimemtului ; 

- -in caz de incendii se ia primele măsuri de stingere  şi de salvare a persoanelor 

,a bunurilor şi a valorilor ,să sesizeze  pompierii şi să anuntţe  conducerea 

unităţii şi poliţia ; 

- - să ia primele măsuri  pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a valorilor in 

caz de dezastre; 

-  să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia  patrimoniul 

unităţii şi să –şi dea concursul pentru indeplinirea misiunilor cei revin pentru 

prinderea infractorilor ; 

-  să păstreze secretul de stat şi de serviciu  prin natura atribuţiilor  dacă prin 

natura serviciului are acces la asemenea date şi informaţii ; 

- să poarte numai in timpul serviciului uniforma ,mijloacele de apărare ,de 

protecţie  şi armamentul  cu care este dotat  ,după caz . 

- să nu se prezinte la serviciu  sub influenţa băuturilor alcolice  şi nici  să nu 

consume in timpul serviciului astfel de băuturi ; 

-  să nu absenteze fără motive temeinice  şi fără să anunţe cu cel putin 5 ore  

înainte conducerea unităţii  despre aceasta ; 

-  să execute  intocmai dispoziţiile şefilor erarhici  cu excepţia celor vădit  

nelegale şi să fie respectuos în raporturile de serviciu ; 

- să respecte consemnul general şi particular al postului ; 

In timpul serviciului ,agentul de pază este obligat să dovedească in intreaga lui 

activitate o inaltă disciplină , să respecte cu stricteţe  indatoririle de serviciu fiind 

direct răspunzător pentru pază şi securitatea bunurilor incredinţate . 
 

Agentului de pază îi este interzis: 
 

-să intreprindă acţiuni care nu au legătură cu indatoririle  de serviciu ; 



-să poarte discuţii cu cetăţenii ,in afara celor impuse de natura serviciului ; 

-să doarmă sau să incredinţeze paza postului unei alte persoanr ; 

-să părăsească  postul inainte de ora stabilită  sau inainte de a fi schimbat ; 

 Execută alte misiuni ordonate de conducerea Primăriei comunei Găiceana  

potrivit consemnului general şi al aleşilor in vigoare . 

 

CAP.IX .  MODUL DE ACŢIUNE IN LEGĂTURĂ ŞI COOPERARE CU 

ALTE ORGANE CARE AU SARCINI DE PAZĂ A OBIECTIVULUI . 

 

Asigurarea legăturii telefonice in caz de alarmă se va face cu : 

-organele de poliţie    tel .112  

-pompierii                  tel 112 

     -serviciu ambulanţă   tel 112  

     -protecţie civilă          tel 112 

     -postul de poliţie nationala locala , tel:0234 283617  

     -primăria-  tel:0234 283614  
 

In cazul participării agenţilor de pază la măsurile de ordine sau alte activităţi 

,stabilite de primar,acestia vor acţiona numai cu respectarea prevederilor legale in 

vigoare . 

Pentru rezolvarea operativă a unor evenimente ce se ivesc in zona de 

responsabilitate sau pe raza comunei ,agenţii de pază pot solicita şi acţiona  cu 

sprijinul poliţiei locale  cu aprobarea primarului comunei şi cu aprobarea conducerii 

societăţii prestatoare a serviciului de pază . 

Agenţii de pază vor fi instruiţi periodic  cu privire la modul de acţiune  in 

următoarele situaţii : in caz de incendiu ,avarii ,calamităţi naturale ,tulburării ordinii şi 

liniştii in sectorul de patrulare ,de persoane autorizate  in acest sens . 

Pentru buna desfăşurare  a activităţii de pază ,agenţii de pază vor fi instruiţi  

periodic de lucrătorii poliţiei ,factorii de conducere şi controlaţi ori de căte ori  situaţia 

impune . 

Unităţile economice şi comerciale  care funcţionează pe raza comunei Găiceana  

au obligatia  să-şi asigure paza cu personalul propriu şi sisteme de alarmare contra 

efracţiei . 

 Prezentul plan de pază s-a intocmit in două exemplare din care : 

-unul la Primătia comunei Găiceana şi unul  la Postul de poliţie Găiceana , după 

ce va fi aprobat  de Consiliul local . 

Prezentul plan de pază avizat de poliţia naţională  se va aproba in şedinţă de 

Consiliul local al comunei Găiceana din anul 2018 . 
       

 

INTOCMIT , 

SECRETAR , 

           Fodor Tatiana  


