
ROMÂNIA  

COMUNA BĂLĂCEANA 

PRIMAR                                                                                

HOTĂRĂRE  

privind aprobarea planului de pază la nivelul U.A.T. Bălăceana 

 

Consiliul Local al Comunei Bălăceana,  

Având în vedere : 

 -Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică pentru sediul Primăriei 

întocmit de evaluator de risc la securitatea fizică  nr.2141, înregistrat la isntituția noastră cu nr. 

1876 din 06.05.2021; 

-Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 2287 din 02.06.2021, întocmit de primarul 

comunei Bălăceana-domnul Cojocariu Constantin-Octavian; 

-Raport de specialitate înregistrat cu nr.2620 din 28.06.2021 întocmit de secretarul 

general al comunei; 

-rapoartele  de avizare ale comisiilor de specialitate reunite înregistrate cu nr.3130, 

nr.3131 și nr.3139 din 13.08.2021; 

În conformitate cu prevederile : 

-art.5 alin.(1), art.18 alin.(2), alin.(3) și alin.(5) din Legea nr. 333 din  8 iulie 2003-

republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 

modificările și completările uletrioare; 

-art.3, alin.2, art.42 alin.4, art.80 şi art. 82 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normativ,  republicată, cu modificările ulterioare; 

-În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (2), lit.d), alin. (4), alin.(7) lit. g), ale  art. 

139 alin.(1), precum și art.196 alin.( 1), lit. a)  din OUG nr. 57/2019 din Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

                                         HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă Planul de pază al comunei Bălăceana, așa cum este prezentat în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Plata serviciilor de pază, precum și procurare de echipamente de protecție și 

mijloace de apărare sau utiliatre neceasre bunei execuții a serviciului de pază se asigură, din 

bugetul local prin perceperea unei taxe speciale stabilită de consiliul local în condițiile legii.  

Art.  3. Primarul comunei va lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință prin grija secretaruui general al comunei 

Bălăceana instituțiilor și persoanelor interesate în termenele prevăzute de legislația în vigoare. 
Preşedinte de şedinţă, 

Vasile Bliorțu 

Contrasemnează,Secretarul general al comunei-  

Elena Beșa 

                                                                                                                                  

Bălăceana, 18 august  2021 

Nr.54 
U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I, 

Nicolae  Anechitei  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali : 9 

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 
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POLIȚIA MUNICIPIULUI SUCEAVA                            Nesecret 

BIROUL POLIȚIEI RURALE                                      NR.......din data de..... 

POSTUL DE POLIȚIE BĂLĂCEANA 

 

                                                                                  

 

 

 

 

AVIZAT, 

 

                                                                   Postul de Poliție Bălăceana 

                                                                  Nr..............din data de...................... 

                                                                  Agent șef principal de poliție 
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CAPITOLUL I. SITUAȚIA OPERATIVĂ, IMPORTANȚA ȘI CARACTERISTICILE 

OBIECTIVULUI 

 

Prezentul Plan de Pază a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 3,4 și 5 din 

Legea nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 301/2012, pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu cu modificările și completările ulterioare și a 

Raportului de de evaluare și tratare a riscurilor la securitate fizică nr. 1003/26/04 din 06.05.2021. 

 Comuna Bălăceana este amplasată în județul Suceava, la 6 km Nord de Comuna Ilișești și 

de  D.E. 576, care face legătura între municipiul Suceava și orașul Gura Humorului.  

 Distanța între comuna Bălăceana și Municipiul reședință de județ este de 22 km, iar între 

Comuna Bălăceana și orașul Gura Humorului este de 24 km. 

 Comuna se învecinează la Nord cu Com. Todirești, la est cu Com. Stroiești, la Sud cu 

Com. Ilișești iar la Est cu Comuna Pîrteștii de Jos și Comuna Comănești. 

 Are o suprafață totală de 2528,55 ha din care 390,35 ha  situate în intravilan este compusă 

dintr-un singur sat cu un număr de 1583 locuitori.  

Comuna este străbătută de 4,175 km ai D.J. 178 B, de 29,91 km drumuri comunale și 3,40 km 

drumuri vicinale și 34,27 de exploatație agricolă. 

 În cadrul Comunei funcționează următoarele instituții: Primăria Comunei, Postul de 

Poliție, Școala Generală cu clasele I-VIII Bălăceana,  Grădiniță, Căminul Cultural, Biserica 

Creștin Ortodoxă, Organizația Religioasă Martorii lui Iehova - Sala Regatului Martorilor lui 

Iehova, Agenție Poștală, Dispensarul Uman, 16 societăți comerciale, 19 persoane fizice 

autorizate precum și un număr de 750 case de locuit. 

 Analiza de risc la securitatea fizică pentru Primăria Bălăceana a fost efectată de către 

Monor Dumitru P.F.A., având sediul social în com. Ipotești, sat Lisaura, str. Calea Ipotești 

nr.274D, C.I.F. 39921906, Nr.Reg.Comerțului F/33/6192018, iar rezultatele au fost concretizate 

în raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică nr 1003/26/04 din 06.05.2021, 

înregistrat la instituția noastră sub numărul 1876/06.05.2021. 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/190508
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/45134


 

 

 

 

CAPITOLUL II. DISPOZITIVUL DE PAZĂ 

 În scopul asigurării pazei și securității bunurilor, precum și a valorilor existente în cadrul 

comunei, este necesar un dispozitiv de pază pe timpul nopții, format din 3 agenți de pază, 

organizat în două posturi, după cum urmează: 

 Postul  nr. 1 – post fix, asigurat de un agent de pază neînarmat, ce execută serviciul de 8 

ore pe zi, de luni până duminică, între orele 21,00-05,00. 

Postul este amplasat la sediul Primăriei Bălăceana și activitatrea se concretizează prin 

patrularea în zona instituțiilor din centrul comunei Bălăceana, respectiv Primărie, Postul de 

Poliție, Cămin Cultural, Școală, dispensar.  

Postul de pază este destinat pazei în centrul comunei la obiectivele enumerate mai sus. 

 Postul nr. 2. – post mobil, prevăzut cu doi agenți de pază neinarmați, ce execută serviciul 

de 8 ore pe zi, de luni până duminică între orele 21,00-05,00, care patrulează pe drumurile 

publice din comună, asigurând paza bunurilor și valorilor din comună. 

 

CAPITOLUL III- AMENAJĂRI ȘI DOTĂRI CU MIJLOACE TEHNICE DE PAZĂ ȘI 

ALARMARE 

În cazul în care pe timpul executării serviciului de pază apar diferite situații  alarmante, se 

va proceda la anunțarea imediată a Apelului de urgență 112, a organelor de poliție și a 

conducătorului unității. 

Postul nr. 1 – agentul de pază este echipat cu vestă reflectorizantă cu inscripția PAZĂ, 

care se predă la ieșirea din serviciu. 

Postul nr. 2. – agenții de pază sunt dotați cu veste reflectorizante cu inscripții PAZĂ și 

lanterne. 

Mijloace de alarmare în cadrul celor două postri de pază: 

Postul nr. 1 are acces la telefonul fix din interiorul primariei, are acces la tabloul de 

comandă al sistemului de alarmare pentru situații de urgență, ce este amplasat lângă ușa de acces 

în Scoală. 



Postul nr. 2 posedă telefon mobil personal. 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV CONSEMNUL GENERAL ȘI PARTICULAR AL POSTULUI 

 Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind 

direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor încredinţate. 

Agentul de pază este investit cu exercițiul autorității publice locale, pe timpul și în 

legătură cu îndeplinirea atribuțiilor și îndatoririlor de serviciu, în limitele competențelor stabilite 

de lege, autoritatea funcției neputând fi exercitată în interes personal. 

Agentul de pază își desfășoară activitatea profesională în interesul comunității locale, 

pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, pazei și protecției obiectivelor de interes public, local 

și privat de pe raza  de competență, exclusiv pe baza și în executarea legii, cu respectarea 

principiilor imparțialității, nediscriminării, proporționalității și gradualității. 

    În timpul serviciului, personalul de pază este obligat să respecte prevederile art. 46 din 

Legea 333/2003 cu modificările ulterioare: 

   a) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni 

producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii unităţilor păzite; 

   b) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure 

integritatea acestora; 

   c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu 

dispoziţiile interne; 

   d) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit 

infracţiuni ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite 

prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să prindă şi să prezinte poliţiei pe 

făptuitor, să oprească şi să predea poliţiei bunurile ori valorile care fac obiectul infracţiunii sau al 

altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un proces-

verbal pentru luarea acestor măsuri. Procesul-verbal astfel întocmit constituie act de sesizare a 

organelor de urmărire penală; 

   e) să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre 

producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate; 



   f) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de 

substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în orice alte împrejurări care sunt de 

natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi 

să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului; 

   g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi 

a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe conducerea unităţii şi poliţia; 

   h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în 

caz de dezastre; 

   i) să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi 

dea concursul ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele 

de poliţie; 

   j) să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la 

asemenea date şi informaţii; 

   k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu 

care este dotat şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege; 

   l) să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor 

de muncă unde se impune o altă ţinută; 

   m) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel 

de băuturi în timpul serviciului; 

   n) să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii 

despre aceasta; 

   o) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie 

respectuos în raporturile de serviciu; 

   p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi orice 

alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit planului de pază; 

   q) să respecte consemnul general şi particular al postului. 

Agentul de pază mai are următoarele obligații: 

- La intrarea în serviciu, agentul de pază are obligația să supravegheze postul încredințat  

și să nu-l părăsească decât în situațiile și condițiile prevăzute în consemnul postului și lege; 

- La predarea postului să încheie un proces verbal cu specificația evenimentelor  

petrecute în timpul serviciului, precum și cu starea de fapt a obiectivului încredințat; 



- Să respecte programul de lucru, folosind timpul integral și cu eficiență, să-și  

îndeplinească cu profesionalism, loialitate și corectitudine îndatoririle de serviciu și să se abțină 

de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției publice locale; 

- Să se prezinte la Primărie, chiar în tura liberă sau din concediu, în cel mai scurt  

timp posibil, în cazul producerii unor calamități sau catastrofe pe raza Comunei Bălăceana ori în 

caz de decretare a mobilizării parțiale, generale sau a stării de război; 

- Să anunțe orice schimbare de reședință, domiciliu ori număr de telefon în maxim 24 de 

ore de la producerea acestei stări de fapt; 

- Să aibă un comportament civilizat, cinstit și demn față de cetățeni, colegi și șefi în  

toate situațiile; 

- Să nu prejudicieze moral sau material instituția din care face parte și colectivul  

acesteia; 

- Pe timpul efectuării serviciului este obligat să cunoască și să respecte normele de  

protecție a muncii și de apărare contra incendiilor precum orice alte obligații prevăzute în fișa 

postului. 

 Pe timpul executării serviciului, agentului de pază îi este interzis: 

- Să întreprindă acțiuni care nu au legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; 

- Să încredințeze fără aprobarea șefului ierarhic superior paza postului unei alte persoane; 

- Să părăsească postul înainte de ora de consemn; 

Agentul de pază îndeplinește și alte misiuni, sarcini sau lucrări din sfera sa de activitate dispuse 

de șeful ierarhic superior și răspunde de îndeplinirea întocmai și la timp a atribuțiilor, sarcinilor 

și lucrărilor de serviciu corespunzătoare postului. 

 Încălcarea de către agentul de pază, cu vinovăție a obligațiilor de serviciu ce îi revin, 

atrage răspunderea sa disciplinară administrativă, patrimonială sau penală, după caz. 

 

B. CONSEMNUL PARTICULAR 

Postul nr 1 

Agentul de pază, pe lângă atribuțiile prevăzute în consemnul general al postului, 

mai are următoarele atribuții: 

La intrarea în serviciu ia cunoștință despre situația operativă existentă, verifică postul,  

materialele din dotare și preia serviciul pe bază de Proces verbal. Paznicul trebuie : 



-  Să asigure și să supravegheze paza bunurilor din zona sa de competență; 

- Să nu  permită altor persoane să intre după terminarea orelor de program în obiectivele  

postului de pază, acest lucru fiind permis doar în prezența conducătorului  instituției; 

- Să verifice dacă obiectivele din post sunt asigurate cu încuietori sigure, iar în cazul în  

care constată deficiențe, să sesizeze de îndată Primarul; 

- În caz de incendii, explozii, calamități, inundații, va larma de îndată formațiunea civilă 

de pompieri din comună, organele de poliție, va lua măsuri de localizare a incendiului, de salvare 

a persoanelor și bunurilor asigurând în același timp paza obiectivului; 

- În caz de accidente de circulație să ia primele măsuri de salvare a victimelor anunțând  

de îndată lucrătorii postului de poliție; 

- Să asigure paza autovehiculelor Primăriei și ale Politiei, când acestea sunt parcate în 

 raza postului său; 

- Să consemneze în registrul de procese verbale de predare primire a serviciului orice  

Nereguli. 

Postul nr.  2 

Agentul de pază, pe lângă atribuțiile prevăzute în consemnul general al postului, mai are 

următoarele atribuții: 

- Execută serviciul de pază pe raza comunei Bălăceana, prin patrulare pe drumurile  

publice, alternând traseele, pentru a acoperi tot teritoriul comunei, conform anexei la prezentul 

plan de pază. 

 

CAPITOLUL V 

MODUL DE ACȚIUNE AL AGENȚILOR DE PAZĂ ÎN DIFERITE SITUAȚII 

 

1.  În cazul producerii unor atacuri din partea elementelor infracționale 

 - Anunță prin mijloace de comunicare de îndată evenimentul la poliție solicitând sprijin prin 

SNUAU 112, furnizând semnalmentele autorului/autorilor; 

- Raportează conducerii primăriei despre evenimentul produs; 

- Solicită sprijin celuilalt post; 

- Încearcă rezolvarea formală a cererilor autorilor, până la sosirea forțelor de ordine; 

- În limita posibilităților, aplică măsuri de: protecție /de evacuare a personalului aflat în zonă, 

măsuri pentru  conservarea urmelor din câmpul infracțional  



- La sosirea organelor competente, raportează cele întâmplate, măsurile luate și îi sprijină în 

limitarea/anihilarea evenimentului negativ. 

 

2. În cazul producerii unor incendii, explozii, calamități ori alte evenimente  

Negative 

- Identifică sursa de pericol și va lua măsuri de localizare/limitare și anihilare prin 

deconectarea instalațiilor de energie electrică din zonă; 

- Raportează evenimentul  la SNUAU 112- Politiei, Pompierilor, conducerii Primăriei,  

după caz informând și solicitând sprijin; 

- Ia măsuri de salvare a persoanelor, bunurilor și asigură paza acestora; 

- Alarmează celălalt post pentru a-i acorda sprijin; 

- Interzice accesul la obiectiv al persoanelor necompetente și a curioșilor; 

- Reține și identifică pe făptuitor, dacă este cazul, precum și martorii care au fost  

prezenți la eveniment; 

- La sosirea echipelor care vor conduce acțiunea, raportează evenimentul și măsurile 

luate până la sosirea acestora. 

3 .  În cazul pătrunderii fără drept în obiectiv sau forțarea accesului în obiectiv 

Agentul de pază acționează astfel: 

- Inspectează zona pentru a identifica cauza declanșării alarmei, iar în cazul depistării  

Suspecților în flagrant, procedează la prinderea acestora; 

- Sesizează prin SNUAU 112   poliția și apoi telefonic conducătorul instituției/unității; 

- Dacă persoanele suspecte nu se conformează somației sau devin violente, procedează, 

pe cât posibil, la imobilizarea lor, folosind mijloacele din dotare, conform prevederilor legale; 

- Reține și inve3ntariază bunurile și valorile sustrase daca acestea au fost recuperate; 

- Delimitează câmpul infracțional, conservă urmele și identifică eventualii martori; 

- La sosirea echipelor care vor conduce acțiunea, raportează evenimentul și măsurile 

luate până la sosirea acestora. 

 

CAPITOLUL VI  - SISTEME DE LEGĂTURĂ ÎNTRE POSTURI ȘI 

COLABORAREA CU ALTE FORȚE 

Pentru asigurarea legăturii între posturi și colaborarea cu alte forțe , agentul de pază de la postul 

nr 1, are acces la telefonul Primăriei, prin care inițiază și menține legătura cu: 

- POSTUL DE POLIȚIE Bălăceana -  telefon 0230/534921 



- SNUAU- 112 

- Protecția civilă 0230/227235 

- Numerele de telefon mobil ale agenților de poliție de la postul de Poliție Bălăceana. 

 

CAPITOLUL VII - DOCUMENTE SPECIFICE SERVICIULUI DE PAZĂ 

Documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază, vor fi ținute conform 

modelelor prevăzute în anexa nr 2 la Normele Metodologice adoptate prin HG NR 301/2012,  cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL VIII – DISPOZIȚII FINALE 

 Conducătorii unităţilor, în care funcţionează sisteme de pază, au obligaţia de a  răspunde 

de organizarea şi funcţionarea pazei unităţilor, bunurilor şi valorilor pe care le deţin, cu orice 

titlu. 

Toate încăperile (birouri, casierie, magazie, arhivă etc) aparținând primăriei și alte spații 

care adăpostesc bunuri, vor fi încuiate în afara programului de lucru și pe timpul nopții, cu 

încuietori sigure, prin grija fiecărui salariat/funcționar public care-si desfășoară activitatea în sau 

în legătură cu acel spațiu. 

Bunurile care din diferite motive, temeinic justificate, urmează să rămână în afara 

spațiilor încuiate, se vor preda pe bază de proces verbal , agentului de pază. 

În cazul în care, agentul de pază va constata că anumite spații au rămas neasigurate, va 

consemna în caietul de procese verbale acest aspect, anunțând de îndată conducerea unității. 

Agentul de pază nu poate fi făcut răspunzător pentru furtul, dispariția, degradarea unor 

bunuri sau valori din birourile/spațiile unității, dacă acestea nu au fost asigurate în mod 

corespunzător de către responsabilul acelei începeri. 

Instruirea, pregătirea și controlul personalului de pază va fi efectuată conform 

prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. 

Prezentul plan de paza, a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și 

completările ulterioare și a HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii 333/2003, urmând ca orice modificare survenită ulterior aprobării prezentului, să 

fie concretizată într-o anexă la prezentul plan de pază. 



Prezentul plan de paza a fost întocmit ținându-se cont de dispozițiile art. 8 alin (2), din 

HG  nr 301/2012, cu modificările și completările ulterioare, Avizul de specialitate emis de 

Unitatea de poliţie competentă teritorial să analizeze și avizeze planul de pază se acordă dacă 

sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

   a) planul de pază conţine toate datele şi informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Lege  (Prin 

planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, în zona respectivă, 

numărul de posturi şi amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, 

instalaţiile şi mijloacele tehnice de pază şi de alarmare, consemnul posturilor, legătura şi 

cooperarea cu alte organe cu atribuţii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi persoanelor 

şi modul de acţiune în diferite situaţii. De asemenea, vor fi prevăzute şi regulile de acces, 

potrivit dispoziţiilor conducătorului unităţii, precum şi documentele specifice serviciului de 

pază. ; 

   b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosinţă asupra obiectivului ce 

urmează a fi asigurat cu pază; 

   c) există un contract de prestări de servicii încheiat cu respectarea prevederilor legale şi în 

termen de valabilitate cu o societate specializată de pază şi protecţie ce deţine licenţă de 

funcţionare valabilă, în cazul în care paza se efectuează prin astfel de societăţi; 

Planul de pază  a fost întocmit în doua exemplare originale și intră în vigoare la data 

aprobării acestuia prin hotărâre de Consiliu local, un exemplar se va pastra la unitatea emitentă 

iar celalalt la unitatea de poliție care a eliberat Avizul de specialitate. 

Inițiator,  

 

Primar, 

Constantin Octavian COJOCARIU 

 

 

Avizat pentru legalitate,  

 

Secretarul general al comunei-Beșa Elena 
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	-rapoartele  de avizare ale comisiilor de specialitate reunite înregistrate cu nr.3130, nr.3131 și nr.3139 din 13.08.2021;

