ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA
Nr.3/10.01.2020
HOTĂRÂRE PROIECT
Referitor la : aprobarea Planului de Paza al comunei Verguleasa

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT,
Avand in vedere:
- Raportul nr.183/10.01.2020 al viceprimarului comunei Verguleasa privind necesitatea

aprobarii Planului de Paza al comunei Verguleasa;
- Planul de paza al comunei Verguleasa;
- Prevederile art.15-18 din Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, valorilor şi
protecţia persoanelor, republicata, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) si alin.(2) lit.d), art.139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit.
a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Planul de Pazã al Comunei Verguleasa , anexat la prezentul.
Art.2. Prezenta hotarare poate fi contestată conform Legii 554/2004 privind contenciosul
administrativ;
Art.3. Hotărârea se va afişa public şi se va transmite :
- Primarului Comunei Verguleasa;
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt.
- Postului de Politie Verguleasa.
INIŢIATOR,
PRIMAR
Ec. Valentin Piciu

Anexa la PH nr.3 /10.01.2020
JUDEŢUL OLT
PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA

PLANUL DE PAZĂ
AL COMUNEI VERGULEASA, JUDEŢUL OLT

CAP.I.
SCURT ISTORIC AL LOCALITĂŢII :
- Amplasare : NV Jud. Olt;
- Suparafaţa : 5.868 Ha;
- Sate componente: Dumitreşti, Poganu, Verguleasa, Valea Fetei, Căzăneşti, Cucueţi,
Vineşti;
- Populaţie : 2989 locuitori;
- Nr. gospodării : 1211;
- Nr. Locuinţe : 1.630;
- Unitati de ĩnvătâmânt :
o Scoala Gimnaziala Poganu
o GPN Dumitresti
o GPN Poganu
o GPN Cucuieti
- Parohii : Dumitreşti, Poganu, Verguleasa, Căzăneşti ;
- Dispensar veterinar : Dumitreşti ;
- Cabinete medicale individuale :2
- Cămine culturale : 1 ( Poganu );
- Societăţi : S.C. OMV Petrom SA;
- Oficii Postale : 3; ( Dumitresti, Poganu, Vinesti);
- Moara : 3 ( Dumitresti, Poganu, Cazanesti); ;
- Post Poliţie Poganu;
- Vecinătăţi Comuna : N – Comuna Vultureşti;
S - Comuna Teslui;
E – Comuna Cungrea;
V – Râul Olt;
Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei noastre este agricultura, creşterea animalelor şi
păsărilor, marea parte a cetăţenilor ĩmbrăţişând această activitate după 1989, când au fost
disponibilizaţi de către diferite ĩntreprinderi din judeţ sau din ţară.
Analizând fenomenul infracţional, ĩn anii precedenţi, putem spune că pe raza comunei nu
au fost comise infracţiuni majore.
CAP.II.
ORGANIZAREA PAZEI

Ĩn conformitate cu prevederile art.15-18 din Legea nr. 333/2003, pentru apărarea avutului
public şi privat al cetăţenilor din comună, precum şi pentru menţinerea unui climat de ordine şi
linişte publică dar şi pentru prevenirea şi combaterea oricăror infracţiuni sau alte fapte antisocial.
La sediul primariei a fost montat sistem de supraveghere video plus sistem antiefractie.
La Scoala Poganu s-au montat camere de supraveghere sistem video.
La Centrul Multifunctional Social a fost instalat sistem de supraveghere video plus sistem
alarmare ;
In viitor se va urmari si se vor depune diligentele necesare la nivelul comunei pentru a se
vor monta camere de luat vederi cu inregistrare video, in situatia in care bugetul local va permite
o astfel de cheltuiala.
Dupa terminarea programului normal de lucru la institutii, accesul persoanelor straine este
interzis. In mod exceptional este permis accesul si dupa programul de lucru al persoanelor straine
numai in prezenta unui angajat al institutiei si numai pentru rezolvarea unor situatii ce nu sufera
amanare.
Pentru grupuri de persoane cu diverse probleme, este permis accesul acestora inainte si
dupa programul normal de lucru, in situatii deosebite, numai insotiti si sub supravegherea
angajatiilor institutiei, accesul fiind permis cu consimtamantul angajatilor si cu incuviintarea
expresa a primarului, viceprimarului si secretarului localitatii.
Accesul persoanelor straine in institutii se va face numai pe culoarele si intrarea principala,
la fel si iesirea, celelalte cai de acces secundare putand fi folosite numai in situatii deosebite ca
incendiu sau alte situatii ce ar putea pune in pericol integritatea persoanelor sau angajatilor.
Accesul pe caile secundare sunt permise numai primarului, viceprimarului, secretarului si
organelor de politie in vederea indeplinirii atributiilor specifice misiunii, pompierilor sau
organelor medicale pentru interventii de urgenta.
Paza publica rurala se va efectua prin patrulare cu patrule itinerante formate din angajati
insotiti dupa caz de reprezentanti ai postului de politie.
CAP. III.
ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE PAZĂ :
- să asigure paza şi securitatea obiectivelor, bunurilor şi locuinţelor cetăţenilor, instituţiilor
publice de pe raza posturilor de pază;
- să verifice dacă obiectivele din posturile de pază pe care le au ĩn consemn sunt asigurate
corespunzător ( ĩncuietori sigure, grilaje metalice etc.), iar ĩn cazul constatării unor deficienţe, să
anunţe de indată conducerea primăriei şi organele de poliţie locală, luând totodată măsuri de
asigurare a pazei unităţii respective ĩn limitele competenţei;
- să asigure ordinea şi liniştea publică ĩn zona de responsabilitate;
- să nu părăsească postul de pază ori itinerariul de patrulare stabilit, decât ĩn cazul ĩn care
situaţia impune acest lucru sau când primesc ordine de la conducerea primăriei ori de la organele
de poliţie locală;
- să oprească şi să legitimeze persoanele suspecte, depistate ĩn zona lor de responsabilitate;
să noteze ĩn carnetele proprii, ce trebuie să le aibă asupra lor, toate vehiculele ce
tranzitează zona pe care o au ĩn consemn indicând numărul de inmatriculare, număr ocupanţi,
culoare autovehicul, direcţie de deplasare, ora observării şi alte particularităţi ( zgomote suspecte,
ţipete, crăunit de păsări şi muget de animale) ce ar putea interesa organele de poliţie;
- să se prezinte la serviciu la orele stabilite şi să fie echipat corespunzător, ĩn funcţie de
anotimp şi condiţii meteo, să poarte ĩn permanenţă pe timpul efectuării serviciului banderola cu
inscripţia PAZĂ, să aibă lanternă, fluier şi câte un baston de cauciuc;

- să dea concursul agenţilor de la poliţia locală când situaţia o impune (scandaluri,
altercaţii) şi să colaboreze cu ceilalţi paznici.
- sa efectueze patrularea pe itinerariile prestabilite de comun acord cu reprezentantii
Postului de Politie Verguleasa, judetul Olt, dupa caz dar si in caz de necesitate putand efectua
patrularea pe itinerarii inopinate in zonele ce ar putea prezenta un risc de savarsirea de
contraventii sau infractiuni de catre persoane.
CAP. IV.
MODUL DE ACŢIUNE AL PAZNICILOR ÎN DIVERSE SITUAŢII
1.
În cazul producerii unor incendii, inundaţii ori alte calamităţi naturale, vor anunta
deĩndată conducerea primăriei Verguleasa, formaţiunile SVSU-ISU din localitate, agenţii postului
de poliţie, va alarma alţi cetăţeni din apropiere luând totodată măsuri de localizare şi stingere a
incendiului de salvare a victimelor şi bunurilor.
2. În caz de accidente grave de circulaţie, va lua măsuri de salvare a victimelor acordând
primul ajutor, anunţând agenţii postului de poliţie.
3. In situatii deosebite, vor apela telefonic reprezentantii postului de politie pentru
aducerea la cunostinta a situatiilor deosebite ce pun sau pot pune in pericol linistea,integritatea
fizica a cetatenilor sau bunurilor acestora, iar in cazuri grave se va apela numarul de urgenta 112.
CAP. V.
SEMNE STABILITE ÎNTRE POSTURI
Legătura dintre posturile de pază de pe raza comunei se va face prin semnale cu fluierul,
ĩntre patrula si reprezentantii postului de politie , vor ţine legătura cu organele de poliţie
telefonic, dacă situaţia o impune.
Semnele date cu fluierul vor fi :
- trei fluierături scurte – la mine pentru ajutor;
- două fluierături lungi – opreşte şi reţine;
- o fluierătură scurtă – atac la obiectiv.
În cazul observării unor incendii, explozii, inundaţii ori alte evenimente grave, personalul
care execută serviciul de pază pe raza comunei va anunta imediat conducerea primăriei şi pe
agenţii postului de poliţie, care la rândul lor prin punere ĩn funcţiune a sirenei vor alarma ĩntreaga
populaţie din localitate.
Serviciul de pază se va executa ĩntre orele 22.00 – 05.00.
CAP. VI.
DISPOZIŢII FINALE
Instruirea personalului de pază de pe raza comunei se realizează de către agenţii
postului de poliţie după un program dinainte stabilit ( de regulă lunar ) sau ori de câte ori situaţia
o impune ( sâmbătă, duminică şi ĩn zilele când subofiţerii asigură permanenţa la postul de poliţie,
cu ocazia controalelor efectuate pe timp de noapte ).
Verificarea personalului de pază va fi făcută de către primarul şi viceprimarul
comunei şi de către agenţii postului de poliţie local.
INITIATOR
PRIMAR
VALENTIN PICIU

