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HOTĂRÂRE

-Privind organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protecţia persoanelor situate pe teritoriul comunei Scînteia, judetul Iasi.












Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 29.01.2009, având în vedere:
nota de fundamentare nr. 7/24.12.2008 prezentată şi susţinută de primarul comunei domnul Fănică Săcăleanu,
iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 8/24.12.2008;
referatul nr. 17/24.12.2008, întocmit de viceprimarul comunei Scînteia;
referatul favorabil al comisiei pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 22/24.12.2008;
art. 18 din Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 7 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:

Art.l.-Se aprobă organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor situate pe
teritoriul comunei Scînteia, judeţul Iaşi, care se va efectua cu caporal de schimb prin rotaţie, prin patrularea pe
timp de noapte, de către bărbaţii cu vârsta cuprinsă intre 18 ani si maxim 60 de ani, apţi din punct de vedere
medical atât fizic cât şi psihic şi fără antecedente pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.
Art.2.-Serviciul de pază se va executa conform Planului de pază, anexa nr. 1 care face parte integrantă
din przenta hotărâre.
Art.3.-(1)Pe raza comunei Scînteia vor functiona un număr de 9 posturi de pază prevăzute în
Panul de pază, anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Titularii posturilor de pază vor comunica între ei şi se vor susţine reciproc, după
caz;
(3) Coordonarea, evidenţa şi continuitatea serviciului de pază va fi asigurată de către
viceprimarul comunei Scînteia, prin întocmirea de înştiinţări vizând persoanele de pază şi ţinerea evidenţei
acestei activităţi într-un registru special.
Art.4.-La intrarea în serviciul de pază, bărbaţii planificaţi pentru tura respectivă vor fi instruiţi şi
verificaţi de către lucrătorii Postului de Poliţie Scînteia cu privire la consemnul postului şi modul de
executare a serviciului de pază.
Art.5.-Bărbaţii inapţi din punct de vedere medical sau judiciar pentru serviciul de pază, vor
prezenta certificate medicale sau caziere judiciare din care să rezulte acest fapt, pentru a fi exoneraţi de
executarea pazei.
Art.6.-În mod excepţional şi pentru motive temeinice, se poate acorda avizul de neexecutare a
serviciului de pază de către primarul comunei, bărbaţilor care optează la cerere pentru achitarea
contravalorii serviciului de pază în sumă de 15 lei taxă specială instituită de consiliul local Scînteia, pentru
o singură tură de noapte.
Art.7.-Din sumele astfel încasate precum şi din fonduri ale bugetului local, vor fi asigurate dotările
cu materialele necesare de autoapărare ale paznicilor (costume, însemne distinctive, fluier, baston,
lanternă, şpraiuri lacrimogene, ş.a.).

Art.8.- În anul 2009 se alocă lunar Postului de Poliţie Scînteia, o cotă de 50 de litri de motorină din
sume provenite din venituri proprii ale bugetului local, pentru a spori numărul de patrulări pe traseele
vulnerabile stabilite de şeful postului de poliţie, cu consultarea şi avizul primarului comunei.
Art.9.-Se interzice circulaţia mijloacelor “hipo” şi accesul în câmp a acestora, în perioada 01. 04.31.08. după orele 22.00 şi în perioada 01. 09 – 31.03. după orele 20.00.
Art.10.-Refuzul executării serviciului de pază constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
cuprinsă între 20-50 lei, pentru o singură tură de noapte.
Art.11.-Constatarea şi aplicarea sancţiunilor cu privire la executarea serviciului de pază se va face
de către primar sau împuterniciţii acestuia, sau de lucrătorii Postului de Poliţie Scînteia.
Art.12.-Sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile dispoziţiile O.G. nr.2/2001,
privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art.13.-Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă hotărârile anterioare ale consiliului
local Scînteia în această materie.
Art.14.-Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
- Postului de Poliţie Scînteia;
-Autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local
Batrânică Viorel

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr. 5
Din 29.01.2009
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Anexa nr. 1 la H.C.L.
nr. 5/29.01.2009
VINZAT
POSTUL DE POLIŢIE SCÎNTEIA

P L A N U L
DE
P A Z Ă
întocmit potrivit Legii nr. 333/2003- privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.
I. SITUAŢIA OPERATIVĂ :
Comuna Scînteia este situată la extremitatea sudică a judeţului Iaşi, învecinându-se cu comunele : Scheia la
Vest, Grajduri la Nord, Rebricea la Sud şi Tăcuta la Est, ambele din judeţul Vaslui.
Comuna Scînteia este situată într-o zonă cu larg trafic de circulaţie. Staţie C.F.R. care deserveşte mai multe
comune, cu drumuri judeţene care se intersectează pe teritoriul localităţii Scînteia, cu circulaţie intensă spre Vaslui
şi Iaşi, spre Scheia, Mironeasa şi Ipatele- dar şi spre localităţile din comuna Tăcuta şi Rebricea, în acest fel la
Scînteia constituindu-se un nod de legătură. Un caz aparte îl face în ziua de luni a fiecărei săptămâni unde la
Scînteia, este organizată zi de târg, unde se vând animale, produse agroalimentare, materiale de construcţii, etc.,
iar comuna este vizitată de numeroşi locuitori de prin alte părţi, iar mulţi dintre aceştia sunt certaţi cu legile statuluifapt ce duce la crearea unor pericole mari de producere a faptelor antisociale cu făptuitori mai dificil de descoperit.
Comuna Scînteia se compune din 7 sate, dispuse în direcţii şi distanţe diferite faţă de centrul comunei, iar
populaţia cifrându-se la 4.640 locuitori.
În comuna Scînteia există mai multe obiective constând în instituţii publice cum sunt: şcoli şi biserici în
fiecare sat, un sediu al primăriei unde îşi desfăşoară activitatea şi evidenţa populaţiei pentru 10 comune: Dagîţa,
Drăguşeni, Dobrovăţ, Ipatele, Mironeasa, Scînteia, Şcheia, Tansa, Ţibăneşti şi Ţibana.
Toate aceste comune însumează o populaţie de 44.000 locuitori, care la schimbarea actelor de identitate
trebuie să străbată comuna Scînteia. Mulţi dintre aceştia sunt cu probleme cu ar fi : pierderi de acte, furturi ale
acestora, condamnări penale, plecări în alte ţări, etc.
Tot pe raza comunei se mai află două cămine culturale( în satul Scînteia şi Boroseşti), iar cu ocazia unor
petreceri şi aici suntem vizitaţi de mulţi tineri din alte comune, apoi biblioteca comunală, oficiul poştal, cooperativa
de credit- care deserveşte mai multe comune şi un număr de S.C-uri şi A.F-uri.
DISPOZITIVUL DE PAZĂ:
Pentru asigurarea pazei bunurilor instituţiilor publice, a cetăţenilor, asigurarea pazei pentru toate obiectivele
de pe raza comunei Scînteia, care nu-şi pot asigura paza proprie, precum şi pentru păstrarea liniştii publice în
satele componente se stabilesc pentru a funcţiona o serie de posturi de pază obştească prin rotaţie în număr de 9.
POSTUL NR. 1 SCÎNTEIA :
- post mobil, asigură paza pe timpul nopţii în limitele : Scînteia Nouă, primărie, poliţie, bibliotecă, şcoala
Scînteia, grădiniţă, dispensarul uman, dispensarul veterinar, până la blocul de locuinţe din centrul comunei şi
şoseaua până la fostul S.M.A. Scînteia.
POSTUL NR. 2 SCÎNTEIA :
- post mobil, asigură paza pe timpul nopţii în limitele : Cîrpa, blocul de locuinţe din centrul comunei, poştă,
comin cultural, cooperativa de credit, până în zona gării şi a pieţei comunale.
Paznicul de la postul nr. 2 cooperează cu paznicul de la postul nr. 1.
POSTUL NR. 3 BOROSEŞTI :
- post mobil, asigură paza în satul Boroseşti, în limitele: intrare în satul Boroseşti, podul cel mare din centrul
satului, uliţa spre islaz, şcoală, cominul cutural, grădiniţa şi biserică.

POSTUL NR. 4 BOROSEŞTI :
- post mobil , asigură paza şi ordinea publică pe uliţele: intrare Moisa Maria până la Duduţă Constantin, şi
uliţele laterale ale acesteia.
Cooperează cu paznicul de la postul nr. 3.
POSTUL NR. 5 TUFEŞTI DE SUS :
- asigură liniştea şi ordinea publică în întreg satul, cu precădere a şcolii generale din sat care este izolată de
restul satului şi este supusă oricând unor spargeri şi furturi de materiale.
Paza are ca obiectiv şi biserica din sat, datorită faptului că şcoala şi biserica sunt la distanţă mare una faţă de
alta şi asigură greu rondul de la un obiectiv la altu, atât omul de serviciu la şcoală cât şi o persoană desemnată de
parohie, vor asigura supravegherea acestor obiective prin mijloace proprii.
POSTUL NR. 6 BODEŞTI :
- post mobil, asigură paza în sat având ca obiective principale şcoala şi biserica.
POSTUL NR. 7 REDIU :
- post mobil, asigură paza şcolii şi bisericii.
Paznicul va circula pe drumul principal de la biserică( care se află la intrarea în sat), până la şcoala- având
în vedere şi uliţele laterale.
POSTUL NR. 8 CIOCÎRLEŞTI :
- post mobil, asigură paza şcolii generale, a bisericii ortodoxe şi cele baptiste, precum şi ordinea şi liniştea
publică.
POSTUL NR. 9 LUNCA- RATEŞ :
- post mobil , asigură paza şi liniştea publică în întreg satul, având permanent permanent în atenţia şcoala şi
biserica.
CONSEMNUL POSTURILOR :
- la intrarea în serviciu paznici primesc obiectivele de pază pe bază de proces-verbal, încheiat cu caporalul
de schimb, iar la terminarea pazei aceste obiective predându-se tot pe bază de proces – verbal;
- paznicul asigură paza obiectivelor situate în raza sa de acţiune, asigură menţinerea ordinii şi liniştii publice,
sesizează imediat lucrărorii Postului de poliţie Scînteia- asupra evenimentelor ce se comit pe timpul serviciului de
pază.
- paznicul cooperează şi dă concursul organelor de poliţie atunci când este solicitat, dar fără a părăsi locul
de pază, acesta o va face numai după încredinţarea pazei unei alte persoane apte pentru pază. Paznicul opreşte
şi legitimează toate persoanele străine şi suspecte din raza s-a de acţiune, precum şi pe acelea care tulbură
ordinea şi liniştea publică, informând imediat lucrătorii postului de poliţie despre aceasta.
- în caz de evenimente deosebite alarmează postul de poliţie prin orice mijloace, precum şi populaţia din jur
pentru a-i veni în ajutor, încearcă să reţină pe făptuitor şi să păstreze urmele intacte infracţiunii până la sosirea
organelor de cercetare.
- în caz de incendii sau producerea unor calamităţi naturale alarmează populaţia şi autorităţile locale prin orice
mijloace.
- la ieşirea din schimb, paznicul raportează evenimentele deosebite petrecute în timpul serviciului de pază,
caporalului de schimb, poliţiei, respectiv Consiliului local.
MODUL DE ACŢIUNE AL PAZNICILOR ÎN DIFERITE SITUAŢII :
- în cazul în care pe timpul nopţii, când se execxută serviciul de pază, apar situaţii deosebite paznicii
vor asigura :
1. în caz de incendiu, inundaţii sau alte calamităţi :
- alarmarea cetăţenilor din zona afectată, Comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi postul de poliţie;
- acţionează pentru localizarea calamităţii, salvarea persoanelor şi bunurilor aflate în pericol ;
- mobilizarea cetăţenilor pentru intervenţie şi limitarea calamităţii;
2. în cazul comiterii unor infracţiuni sau producerii unor a accidente:
- opreşte şi identifică făptuitorul ;
- anunţă organele de poliţie ;
- asigură paza locului faptei şi făptuitorului;
- nu permite accesul cetăţenilor la locul infracţiunii;
- la sesizarea organelor de poliţie raportează cele constatate precum şi măsurile luate;
3. în cazul infracţiunilor neflagrante :

- salvează eventualele victime;
- asigură paza locului faptei;
- anunţă organele de poliţie;
- notează şi opreşte persoanele aflate la faţa locului până la sosirea organelor de poliţie ;
LEGĂTURA ÎNTRE PAZNICI ŞI COOPERAREA CU ALTE FORŢE :
- Paznici ţin legătura între ei prin fluiere, cazurile deosebite vor fi raportate la postul nr. 1, care acesta la
rândul lui ţine legătura cu postul de poliţie. Comunicarea se face telefonic, sau prin alte mijloace, în funcţie de
distanţă şi urgenţa cazului.
- În cazul în care s-au produs sau este posibil să se producă evenimente deosebite
(catastrofe,
calamităţi, incendii, etc.), paznici de la posturile 2,3,4,5,6,7,8 şi 9- alarmează întreaga populaţie prin folosirea
clopotelor de la biserică.
DISPOZIŢII FINALE:
Paza se execută prin rotaţie de către toţi bărbaţii care locuiesc în comună în vârstă de 18 ani împliniţi, până la
60 ani neâmpliniţi, serviciul de pază se execută conform orarului de iarnă vară după cum urmează :
a)în perioada de iarnă : 01.11. - 31.03. - orele 1800-600
în perioada de vară : 01.04. - 31.10. - orele 2000- 600
Din evidenţele primăriei şi evidenţa populaţiei pentru anul 2009, avem un număr de 1.442 persoane apte,
care pot executa serviciul de pază astfel:
- satul Scînteia
- 568
- satul Boroseşti
- 318
- satul Bodeşti
- 140
- satul Ciocîrleşti
- 129
- satul Lunca Rateş
- 123
- satul Tufeşti de Sus - 82
- satul Rediu
- 82
TOTAL
1.442
b)- Activitatea de pază se realizează prin caporali de schimb câte unul în fiecare sat, care va înmâna
înştiinţările de pază după tabelul întocmit de viceprimar, prin grafic lunar. Un grafic va fi predat postului de poliţie.
c)- Persoanele care nu au posibilitate desfăşurării serviciului de pază din motive personale - vor achita la
casieria Primăriei Scînteia contravaloarea pazei în cuantum de 15 lei pentru o singură tură de noapte.
d)- Primăria, împreună cu lucrătorii postului de poliţie vor nominaliza pe cei care nu corespund a efectua
serviciul de pază şi vor întocmi borderou cu aceştia, care vor fi încasaţi, iar din sumele rezultate să se poată
asigura pentru personalul de pază din fiecare sat echipament de protecţie( o salopetă asemănătoare lucrătorilor
de la drumuri), mijloace de autoapărare (un baston), mijloace de iluminat pe timp de noapte (o lanternă), etc.
e)- Preoţii parohiilor din comună, vor trasa atribuţiile de pază, personalului din consiliul parohial în vederea
asigurării pazei bisericilor şi caselor parohiale, după caz.
Bisericile vor avea asigurate încuietori solide, gratii la uşi şi ferestre, prin grija preoţilor.
f)-Toate unităţile private din comună îşi vor asigura paza proprie, sisteme de alarmă în magazine şi în
celelalte puncte de desfacere.
g)- Instruirea caporalilor de schimb şi a cetăţenilor care execută paza se efectuează de către organele de
poliţie.
h)- Controlul executării pazei se organizează de către poliţie( gardieni sau jandarmi)- însoţiţi de către
caporalul de schimb.
i)- Nerespectarea sau încălcarea de către personalul de pază a obligaţiilor, prevăzute în acest plan de
pază atrage după caz răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală conform legii.
j)- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, se face prin proces-verbal încheiat de organele de
poliţie. Amenzile sunt cuprinse între 20 şi 50 lei.
k)- Caporalii de schimb stabiliţi pe sate sunt următorii:
- sat Scînteia
Găluşcă Costică
- sat Ciocîrleşti
Netcă Costel
- sat Boroseşti
Chelărescu Gheorghe - sat Tufeşti de Sus Simionescu Constantin
- sat Bodeşti
Coman Ion
- sat Rediu
Cîrlescu Gigel
- sat Lunca Rateş Dodu Andrei
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

