
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL HORIA

HOTARARE
privind aprobarea planuluide pazd pe anul 2020

Consiliul Local al Comunei Horia, judetul Neamt;
Avind in vedere :

- Legea 333/2003, privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor 9i proteclia persoanelor, cu
modificirile 9i completirile ulterioare din Legea 912007;

- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Horia, judetul Neamt, inregistrat sub nr. 5

din 04,01 ,2020;
- raportul de specialitate intocmit de viceprimarului comunei - domnul Mihaila Sandu, inregistrat

sub nr. 6 din 04,01 .2020;
- prevederile Legii nr 5212003 privind transparenta decizionali in administratia publici;
- prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor

normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
- rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 2 si nr. 3, precu, si

secretarului general al localitatii;
ln temeiul prevederilor art 129 alin, 7 lit, g), art. 139 alin. 1, art. 140 si ale

avizul de legalitate al

196 alin. 1 lit. a)din
OUG 57/2019 privind Coduladministrativ, cu modificarile si completarile u

HOrAnAgrr:

Art.1 Se aprobarea Planul de pazi pe anul 2020, conform Anexei, care
prezenta hotarare.

e parte integranti din

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredin!eazdP comunei Horia, iar
in lipsa acestuia persoana desemnati va fi dl. Mihaila Sandu - viceprimarul Horia.

Art. 3 (1) Prezenta hotirdre se comunici Prefectului judetului Neam! in vederea exercitirii
controlului cu privire la legalitate 9i se aduce Ia cunogtinti publici.

(2) Aducerea la cunogtinli publici se face prin afigare
www. p ri mariahorianeamt. ro.

pe site-ul institutiei

CONTRASE NEAZA,

Secretar
Jr. Mazare Cori

t,

- Raluc

nr. 3
Din 30.01.2020

MCR/MS

Ex. 5 ds l/6



Anexa la HCL NR. 3 din 30,01.2020

Cristian

PLAN DE P

AL PRIMARIEICOMUNEI

Cap. l.

SITUATIA OPERATIVA

Teritoriul comunei Horia se afla in Moldova, in Sud.Vestul pod
maiexact in Podisul Birladului, mergand pe arbia minora a raului Moldova
teritoriul comunei, la confluienta raului Moldova ca raul Siret,

Din punct de vedere administrativ teritoriul comunei Horia prin po
afla situat in partea de sud-Est a judetului Neamt, la o departare de 2 km de
si la o distanta de 50 km fata de orasul resedinta de judet, municipiul piatra

Comuna Horia se invecineaza:
-la Est - comuna lon Creanga pe o lungime de 13.5 km;
-la Vest - comuna Trifesti pe o lungime de 7,5 km;
-la Sud - comuna Secuieni pe o lungime de S,4 km;
-la Nord - Municipiul Roman pe o lungime de 17,5km.

ln partea Nordica si Estica comuna Horia se invecineaza; . comuna l

aproximativ 1,8 km, in partea Nordica si Estica comuna Horia are nu
lungime de 24,6 km, formata pe apele raurilor Moldova si Siret. De
asezata la incrucisarea Drumului National DN2 (EBs), care leaga Nordul
drumul judetean DNJS D, celeaga municipiul Roman de resedinta
judetean modernizat 207c ce trece prin satere Horia si cotu.Vames, iaca
Creanga si cu alte comune ale judetului Vaslui.

Sediul Primaria este situat in centrul comunei si are urmatoarele vec
-la Est - SC AMURG SA;
-la Vest - POSTUL DE P0LlTlE HOR|A;
-la sud - DN 15 Roman - Piatra Neamt;
-la nord - SC DARCONS SA.

ln localitatea Horia se gasesc urmatoarele obiective de interes
epurare cotu-vameg,Baza sportiva, Grup $colar Agricol ,,lon lonescu de
generale, 2 Gradinife de copii, 4 Biserici , 2 Dispensare umane, 2 Camine
Post de Politie, precum si societati comerciale private cu diferite activitati.

ln localitate sunt un numar de aprox. 2800 de gospodarii cu o popula

ATENTTE!
Delinerea fdrd drept, susfragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau

Sunt interzise I

RET
NEDESTINAT lctTATil

SEFUL POSTU

l\9.
CA

Central Moldovenesc,
care constituie de altfel

itia pe care o ocupa se
lorasului Roman,

ulcesti pe o lungime de
granita naturala pe o

comuna Horia este
i de capitala tarii cu

lui Neamt, cu drumul
I legatura cu satul lon

: Primaria, Statia de
Brad,, Horia, 2 Scoli

ulturale, Oficiu Postal,

de 7173locuitori.

neautorizatd.

qVrzAr



^ Comuna este previzuti cu un numar de 2 posturi de pazi, a
consemnul particurar ar postur nr.1 sediut Baza sportir. ioiiu.

Program:
- luni -vineri: intre orere 17.00 - 5.00 paza asigurata de paznicut

aprobat;
- s6mbiti - duminici intre orele 14.00 _ 0S.00

Grafic aprobat;

CAP.II ORGANIZAREA PAZEI

catre SC APASERV SA.

cu pazi proprie.

conform Grafic

paza asigurata de ul Primiriei, conform

pazd, predi, primegte
or de la inciperi,

consemna in registrul

serviciu de
Verbal de predare

Statia de Epurare
Consiliului Local

deosebita in timpul

re - lnterventie

, fara a depasi norma
liber sau concediu de
r conducerii Consiliului

2017 se v-a efectua
aprobat.

de catre persoana
una.

institutie pe timp de
permite mentinerea

La intrarea in serviciu se verifici toate obiectivere ce te are datedocumentele postului.pe bazi de proces verbar 9i verificd integritatea in

31n"1ll';j,.J:::l.ll ?!p 
pavitioane iar in cazut constatarii de nereguri tespecialinfintat la postul nr.1 giva anunla conducerea unitatii cu cele cor

consemnul particutar ar posturui nr2 statia de Epurare boir.vrr.,
. Pentru a preinrampina producerea de evenimente, primaria Horiapaza la obiectivul stafia de Epurare cotu-vameg p6ni ra data semndrii pror

Program: zirnic intre orere 22.10 - 05.30 si are in supraveghere
cotu'Vameg 9i ar obiectiveror invecinate pe o razd de 100 m , fie ta
Horia si/s'au din dispozitia primarurui. Agentur de paza va acorda
efectuarii serviciului.

Loc

Pentru lunile Apririe, Mai, runie, rurie, August, septembrie, octom
serviciulde paza in zonete predispuse la depozitaiea deseurilor, conform G

. lnstruirea personarurui de paza se face ori de cate ori este nec
desemnata de catre conducerea unitatii cu sprijinul organelor de politie din

ATENTTE!
Delinerea fdrd drept, sustragerea, alterarea, multipricarea, distrugerea sau

Sunt interzise !

cerii

conducerea unitatii pune ra dispozilie-echipairentur specific: ba
etc. , fluiere, lanterne ,

CAP.III. AMENAJARI, INSTALATII SI MIJLOACE TEHNICE DE PAZA SIA

urarea cu incuietori
ii de depozitare a

nzatoare si mijloace
litatea Consiliului

Agentul de paza se
noapte se asigura o buna
integritatii imprejm uirilor.

afla in serviciu pe punctul de controt acces i
vizibilitate pe intreg perimetrul institutiei si

neautorizatd.



lncaperile destinate pentru activitd(i deosebite, cu documente secrete, valori monetare, etc.
sunt prevazute cu grilaje metalice la ferestre si unde este nevoie, la u9i. ln afara programului de
lucru, toate incaperile sunt incuiate si asigurate.

CAP.IV.

PMA TRANSPORTULUI VALORILOR

Transportul valorilor se efectueaza cu genti special
inchidere, cu autoturismul de serviciu. Transportul se face
categoria de valori, insotita de un agent de paza instruit.

CAP,V

CONSEMNUL GENERAL AL POSTURILOR
Personalul de pazi este obligat sa cunoasci 9i si respecte indatoririle ce.i revin, fiind direct

rdspunzito.r pentru paza 9i integritatea obiectivelor, bunurilor gi valorilor incedinfate.
ln timpulserviciului personalulde pazi este obligat:
'si cunoasci locurile gi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni

producerea oriciror fapte de naturi si aduci prejudicii uniialii pizite;
'si pizeasci obiectivul, bunurile gi valorile nominalizate in planul de pazi 9i si asigure

i nteg ritatea acestora ;

'si permiti accesul in obiectiv numai in conformitate cu
dispozitiile interne;

reglementirile legale 9i cu

dezastre;

'si sesizeze polilia in legituri cu orice fapti de naturi a prejudicia
9i dea concursul pentru indeplinirea misiunilor cei revin pentru prinderea

lege;

ATENTTE!
Delinerea fdrd drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau

Sunt interzise !

destinate, asigurate cu sisteme de
de catre persoana autorizata pentru

prin natura serviciului

'si opreasci 9i 1A legitimeze persoanele despre care existi date 9i indicii ci au sivirgit
infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pizit, pe cele care incalci norr.l. interne stabilite prin
regulamente proprii, iar in cazul infracliunilor flagrante si opreasci 9i si predea poliliei pe
fiptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infracfiunii sau a altor fapte ilicite, luind misuri
pentru pazi, conservarea lor, intocmind totodati un proces verbal pentru luarea acestor misuri;'si incunogtinfeze geful erarhic ai conducerea uniti!ii beneficiare despre producerea
oricirui eveniment in timpul executirii serviciului 9i despre misurile luate; I

'in caz de avarii produse la instalafii, conducte sau rezervoare de api, combustibil ori de
substante chimice, la relele electrice sau telefonice 9i in orice alte imprejuriri care sunt de naturisi produci pagube, si aduci la cunogtinli de indati celor in arept desfre asemenea evenimente
9i si ia primele misuri pentru limitarea consecinlelor evenimentului;

'in caz de incendii, si ia primele misuri de stingere 9i de salvare a persoanelor, a bunurilor
gi a valorilor, si sesizeze pompierii 9i si anunle conducerea unitalii 9i polilia;

'si ia primele misuri pentru salvarea persoanelor gi oe evicuire a valorilor in caz de

-si pistreze secretul de stat 9i de serviciu prin natura atiiouliilor
are acces la asemenea date 9i informalii;

armamentul cu care este dotat 9i si faci uz de armi numai in cazurile gi

'si poarte numai in timpul serviciului uniforma mijloacele de rare, de protectie 9i
lnditiile previzute de

neautorizatd.



-si nu se prezinte la serviciu sub influenla biuturilor alcoolice 9i nici si nu consume in
timpul seryiciului astfel de biuturi;

'si nu absenteze firi motive temeinice 9i firi si anunfe cu cel pulin 5 ore inainte
conducerea unitatii despre aceasta;

'sd execute intocmai dispoziliile gefilor erarhici cu exceplia celor vidit nelegale 9i si fie
respectuos in raporturile de serviciu;

'si execute in raport de specificul obiectivului, bunurilor sau valorilor pizite, orice alte
sarcini care i s.au incredinlat potrivit planutui de pazi;

.si respecte consemnul general 9i particular at postului;
ln timpul serviciului, agentul de paza este obtigat sa dovedeasca in intreaga lui activitate o

inalta disciplina sa respecte cu strictete indatoririle de serviciu fiind direct raspuniator pentru paza
si securitatea bunurilor incredintate .

Agentului de paza ii este interzis:
o s0 intreprinda actiuni care nu au legatura cu indatoririle de serviciu ;

' sa poarte discutii cu cetatenii,in afara celor impuse de natura serviciului;o sa doarma sau sa incredinteze paza postului unei alte persoane ;o s0 paraseasca postul inainte de ora stabilita sau inainte de a fi schimbat;
Executa alte misiuni ordonate de conducerea C.L. Horia cu respectarea consemnutui

general si a legilor in vigoare.
La iesirea din serviciu preda postul de paza cu bunurile incredintate pe baza de proces.verbal
inscris in carnetul postului si raporteaza conducerii C,L. Horia evenimentele petrecute pe timpul
serviciului si masurile luate.ln functie de situatie, comunica sefului ierarhic neregulile constatate in
timpul executarii serviciului.

CAP.VI

MODUL DE ACTIUNE ]N DIFERITE SITUATII

Agentii de paza pot folosi orice mijloc si procedeu, cu
preintimpina producerea de evenimente in zona incredintata in paza.

Agentii de paza vor fi instruiti periodic cu privire la modul de in urmatoarele situatii:
in caz de incendiu, avarii, calamitati naturale, tulburarii ordinii si linistii in I de patrulare, in
cazul aparitiei unor persoane sau grupuri de persoane suspecte in a obiectivului in cazul
accidentelor de circulatie in cazul izbucnirii de epidemii 9i in cazul i or flagrante.

CAP.VII

MODUL DE ACTIUNE

IN CAZUL CALAMITATILOR NATURALE
o anunta conducerea unitatii si organele de politie;
o da alarma efectivelor aflate in unitate;
. ia masuri de salvare a eventualilor accidentati si a bunurilor;
. dupa ce va anunta persoanele numite mai sus acesta trebuie sa

bunurilor.
ure in continuare paza

legii, pentru a

ATENTTE!
Delinerea fdrd drept, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau

Sunt interzise !

tN ,AZULTULBUMRil ORDINE| g/ r/il/$il/ puBLlcE

neautorizatd.



anunta personalul existent in unitate;

nu permite trecerea turbulentilor prin alte locuri;

identifica organizatorii si incearca sa.i determine a renunta la actiu
anunta conducerea unitatii ,organele de politie prin telefon luandu

cAP. Vilt
REGULI PRIVIND ACCESUL

Pe timpul noptii accesul persoanelor in incinta primariei este
care executa controlul privind modul de executare a serviciului de catre

ln cazul producerii unor evenimente deosebite au acces in incinta
de persoane numai in prezenta primarului ,a viceprimarului sau secretarur

ln situatii deosebite pot fi parcate in incinta ( curtea)
salvarii,ale pompierilor si ale celor de Ia drumuri si poduri, ori alte
dispozitia primarului localitatii.

cAP.tx
MODUL DE ACTIUNE LEGATURA SI COOPERAREA CU ALTE ORGANE CA
PAZA A OBIECTIVULUI

Asigurarea legaturii telefonice in caz de alarma se va face cu:
-organele de politie tel.112
:.pompierii tel.112
-serviciu ambulanti tel. 112
-protectia civila tel.112
-postul de politie local tel. 0233/747336
- Politia Rurala -Centrul Dulcesti tel, 0233/761003

Legatura dintre agentul de paza aflat in serviciu si conducerea
politiei locale se realizeaza telefonic prin postul telefonic pus la di
serviciului .

Legatura cu personalul din paza obsteasca se realizeaza prin
luminoase, sau prin contact direct ori prin curier.

CAP.X
DISPOZITII FINALE S1 TRANZITORII

Pe timpul executarii serviciului agentii de paza pot fi controlati de
si alte persoane desemnate de conducerea C.L. Horia precum si de
aceasta linie din cadru! SJP Neamt si din cadrul lnspectoratului Judetean

Pentru executarea controlului se vor prezenta legitimatia de servici
(imputemicirea data in acest sens )si actul de identitate .

ln cazul participarii agentilor de paza la masuri de ordine sau
primar, acestia vor actiona numai cu respectarea prevederilor legale in

Pentru rezolvarea operativa a unor evenimente ce se ivesc in zon
pe raza comunei, agentii de paza pot solicita si actiona cu sprjinul pol
primarului comunei si cu aprobarea conducerii societatii prestatoare a

Agentii de paza nu vor fi folositi in alte situatii pentru care nu
competente prin legi ori alte acte normative.
Prezentul plan de paza s-a intocmit in trei exemplare ,din care: unul la IPJ
unul la Politia comunei Horia si intra in vigoare la data aprobarii.

CAP. XI.

DISPOZITIVUL DE PAZA

a

a

a

a masurile ce se impun;

s cu execeptia celor
tii. de paza.

mariei si alte categorii

masini ale politiei
loace de transport

AU SARCINI DE

Horia, ori organele
de benef iciarul

fluier ori semnale

primar, viceprimar

nele cu atributii pe

Politie Neamt.
sau

stabilite de

de responsabilitate sau

locale cu aprobarea

iului de paza.

se stabilesc asemenea

ale

din

unul la C.L.Horia,



ln scopulasiguririi pazei bunurilor gi valorilor existente sunt
posturi de pazi pe 2 schimburi gi montarea unui sistem de supraveghere

Paza se asigurati cu personal propriu n.inrrrrt, Oiil;;;;;
Vesti reflectorizantd

o Lanterni
o Fluier
o Echipament protecfie ploaie gifrigo Carnet cu pix

cAP.Xll

!lgT_Y!DE ACTIUNE $ICOOPERARE CU ALTE ORGANE CU ATRIBUTIIiN
PAZET BUNUR|LoR gt vALoRtLOR

Rezolvarea unor situafii deosebite ce se pot ivi se face atitpersonal al unitifii cit gi prin cooperarea cu arte organe sau fo(e, dupi co conducerea unitatii;
. responsabilul cu probleme de pazd;. lucritoriide polilie locali
o ceilalti paznici, alte fo(e cum ar fi societifile care se afli in imediatao paZ? pe timp de zi gi noapte va avea acces ra tetefon pentru

intervenfia la eveniment;

' agentul de pazi care ia la cunogtinfi de eveniment, va informa ime
(pompierii, politia sau alte organe in funclie de natura evenimentului

ATENTTE!
Delinerea fdrd drept, sustragerea, alterarea, multipticarea, distrugerea sau

Sunt interzise !

cAP. Xilt
DlsPoztTlt FTNALE gl TRANZTTORil

un numir de 2

dotare:

ENIUL ASIGURARII

mobilizarea intregului
urmeazi:

anunfa

,e;

in timp optim

conducerea unitatii
).

neautorizatd.



Pentru eficientizarea pazei publice pe raza com. Horia este instalarea unui sistem
de supraveghere electronici a punctelor vurnerabire 9i cu potenlial
majorarea numirului de paznici publici gi instalarea unor sisteme electr
primiriei, biroul stare civili 9i centrul educafional.informalional de la
licentiati 9i dupi obfinerea prealabili a avizului din partea l.p,J Neamt.

Pentru buna desfigurare a activiti(ii de pazi, agenfii de pazi
lucritorii politiei, factorii de conducere 9i controlali ori de cite ori situalia ir

Paza va fi coordonati de Dl. Baciu loan cristian -primarul com.

criminogen, deasemeni
ice de pazi la casieria
cu firmi specializati .

iciul de Ordine publica
fi instrui!i periodic de

ln lipsa acestuia
persoana desemnata va fi dl, Mihaila sandu -Viceprimarul com. Horia.

La prezentul plan de pazi vor mai exista urmitoarele documente:
schifa obiectivului;
tabelul nominal cu personalul de pazi;
tabel cu personalul care au ca atribufii si verifice agenlii de pazi in
Pentru executarea serviciului de pazi vor mai fi 9i urmdtoarele docr

orelor de program.
te:

carnetul paznicului, in care se vor consemna evenimentele. registru in care se consemneazi controalele efectuate de organele

paza a fost intocmit de dl. Mihaila sandu -Viceprimar al com. Horia qi c

Planul de pazi, schila cu amplasarea dispozitivului gi anexa cu sa
gi r

responsabilului cu

cadrul postului de polilie Horia gi Biroul de polilie Rurari Durcesti,
sprijinul poliligtilor din

lntoc
?1,

Jr. Mih Sandu

ATENTTE!
Delinerea fdrd drept, susfragerea, alterarea, muttiplicarea, distrugerea sau folosirea neautorizatd,

Sunt interzise !
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