ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
HOTARARE
Nr. 22/27.04.2022
privind Planul de paza la nivelul UAT comuna Helegiu
Consiliul Local al Comunei Helegiu, întrunit în şedinţa ordinara din 27.04.2022;
Avand în vedere temeiurile juridice:
- Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,
cu completările ulterioare;
- Legea nr.155/2010, legea Politiei locale;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului nr.2747/28.03.2022;
- Raportul de specialitate al Biroului de Politie locala nr.2749/28.03.2022.
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Helegiu nr.
16/26.04.2022;
In temeiul articolului art. 196 alin.1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019,
privind Codul Administrativ,cu modificari si completari ulterioare:
HOTARASTE:
Art.1 Se aproba ,,Planul de paza la nivelul UAT comuna Helegiu”, prevazut in
Anexa 1, parte integranta din aceasta hotarare;
Art. 2 Cu aducere la indeplinire se insarcineaza primarul comunei Helegiu;
Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica Institutiei
Prefectului judetului Bacau, primarului comunei Helegiu si Biroului de Politie
locala si publică prin afişare la sediul primariei si pe site-ul primariei Helegiu
Presedinte de sedinta,
Geaboc-Badic Rodica -Mihaela
Contrasemenaza,
Secretar general al comunei
Mariana Spiridon
Adoptata cu 12 voturi ‚’pentru’’, o abtinere, nici un vot impotriva din totalul de 15 consilieri din care 13
prezenti

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU

Anexa nr.1 la HCL

PLAN DE PAZĂ
COMUNA HELEGIU, JUDETUL BACAU
I. Situatia operativa
Comuna Helegiu este amplasată în partea centrală a judeţului Bacău, avand o
suprafaţă de 80,7 km2. Este delimitatã în partea NV de comuna Livezi, in NE de
comuna Cleja, în E de comunele Rãcãciuni si Gura Vãii, în S de municipiul
Onesti iar în partea de SV de comuna Bârsãnesti.
Comuna Helegiu, cu satele apartinatoare Helegiu, Bratila, Deleni si Dragugesti,
are o populatie de 6567 persoane.
Obiectivele UAT Helegiu constau in:
-sat Bratila: 2 biserici, gradinita, dispensar, centru recreere si agenti economici;
-sat Helegiu: sediu primarie, post politie, ghiseu posta, biserica, scoala, cladire
cu doua dispensare, camin cultural, operatori economici;
-sat Deleni: biserica, scoala, gradinita, camin cultural, operatori economici;
-sat Dragugesti: biserica, scoala, camin cultural, operatori economici.
II. Dispozitivul de paza
Pentru intarirea sistemului de paza, in comuna Helegiu s-au realizat investitii
precum :
- asigurarea iluminatului public corespunzator pe timp de noapte;
- instalarea unor camere video de supraveghere in puncte strategice
 primarie – raza de actiune: interior, curte si DC
 centru recreere Bratila – raza de actiune: curte si DN;
 camin cultural Dragugesti – raza de actiune: curte si DC;
 camin cultural Deleni – raza de actiune: curte si DC.
Dispozitiv de paza sediu primarie:
- 2 posturi permanente pentru paza pe timpul noptii, intre orele 18,00 – 06,00,
ocupate de cei doi fochisti care, conform fisei post au si atributii in acest sens;
- 1 post permanent pentru paza pentru intervalul 06,00 – 08,00 ocupat de guardul institutiei;

- in cursul zilei, in intervalul 08,00 – 16,00, paza institutiei este asigurata de
personalul politiei locale.
Sediul primariei este prevazut cu camere video de supraveghere.
Scoli:
Scolile din satele Helegiu si Dragugesti sunt prevazute cu camera video de
supraveghere.
Politia locala efecutueaza servicii de paza pe raza comunei, conform graficului
intocmit lunar, in functie de necesitati si evenimentele care intervin pe parcurs.
III. Paza transporturilor, bunurilor si valorilor importante
Paza transporturilor bunurilor și valorilor importante, constând în sume de bani,
titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, de mica importanță, se
asigură cu mijloace de transport proprii si se realizează cu personalul poliției
locale din cadrul Primăriei Helegiu, în condițiile legii, pe timp de zi.
IV.Sisteme tehnice de protectie si de alarmare impotriva efractiei
Compartimentul ,,Casierie’’ este dotat cu sistem de alarmare.
În cazul în care pe timpul executării serviciului de pază apar diferite situații,
cum ar fi declanșarea sistemelor de alarmă , se va proceda la anunțarea imediată
a conducătorilor unițăților în cauză si a politiei.
V. Consemnul general pentru personalul de paza
Personalul de pază este obligat sa cunoască si sa respecte îndatoririle ce-i revin,
fiind direct răspunzător pentru paza si integritatea obiectivelor, bunurilor si
valorilor încredintate.
In timpul efectuarii serviciului, personalul de paza va trebui:
- sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru
a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii;
- sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa
asigure integritatea acestora;
- sa permita accesul in obiectiv a cetatenilor numai in timpul programului cu
publicul;
- sa verifice daca obiectivele din postul de paza sunt asigurate corespunzator;
- personalul politiei locale opreste si legitimeaza persoanele despre care exista
date sau indicii ca au savarsit infractiuni ori fapte ilicite in obiectivul pazit, pe
cele care incalca normele interne stabilite prin regulamntele proprii, iar in cazul
infractiunilor flagrante, sa prinda si sa prezinte politiei bunurile ori valorile care

fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea
ori paza lor, intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor masuri.
Procesul-verbal astfel intocmit constituie act de sesizare a organelor de
urmariere penala;
- sa instiinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare
despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului despre
masurile luate;
- in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa,
combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in
orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata
la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru
limitarea consecintelor evenimentului;
- in caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor,
a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii .
- sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a
valorilor in caz de dezastre;
- sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul
unitatii;
- sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are
acces la asemenea date si informatii;
- sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si
armamentul cu care este dotat;
- sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu
consume astfel de bauturi in timpul serviciului;
- sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea
unitatii despre aceasta;
- sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit
nelegale, si sa fie respectuos in raporturile de serviciu;
- sa respecte consemnul general si particular al postului.
In timpul serviciului, personalul de paza este obligat să respecte prevederile
art.46 din Legea 333/2003 republicată.
Pentru situaţiile în care persoanele au fost depistate în flagrant, se sesizează
poliţia prin SNUAU 112 şi se întocmeşte procesul verbal de constatare .
VI. Modul de actiune in diferite situatii
1.

Atacuri cu mana inarmata
- sesizează 112;
- anunţa conducătorul unităţii;
- încearcă rezolvarea formală a cererilor autorilor, pana la sosirea forţelor
de ordine;

- în limita posibilităţilor, aplică măsuri de protecţie si/sau evacuare a
personalului aflat in zonele neafectate şi de limitare a pierderilor;
- după plecarea autorilor asigură prin încuiere uşa sau poarta de acces;
- aplică măsuri pentru conservarea urmelor din câmpul infracţional;
- la sosirea forţelor de ordine informează despre incident şi se conformează
dispoziţiilor acestora;
2.

Incendiu
- identifică zona afectata şi încearcă stingerea sau limitarea propagării
focului;
- anunţă prin SNUAU 112 pompierii;
- anunţă beneficiarul şi dispeceratul firmei de monitorizare/paza;
- deconectează instalaţiile de energie electrica si gaze din zona;
- evacuează persoanele din obiectiv si intervine pentru localizarea,
limitarea, sau stingerea incendiului;
- restricţionează accesul persoanelor in obiectiv/zona afectată;

3.

Calamitati naturale

- in aceasta categorie intra fenomene precum cutremurele de pământ,
inundaţiile, furtunile, căderile masive de grindina sau de zăpada care
provoacă mari daune materiale.
- in aceste ituaţii agenţii de paza acţionează astfel:
- anunţă conducătorul unităţii şi acţionează potrivit instrucţiunilor primite;
- solicit sprijin dispeceratului de monitorizare;
- deconectează instalaţiile de energie electrica, de apa si gaze din obiectiv
puse în pericol
- evauează vizitatorii, clienţii si personalul din obiectiv;
- participa la acţiuni de salvare sau acordare a primului ajutor persoanelor
afectate;
- se adăpostesc intr-un loc care sa le asigure protecţie si sa le permită
continuarea supravegherii obiectivului;
- înlătura urmările evenimentului si revenirea obiectivului la starea de
normalitate.
4. Manifestari turbulente in zona obiectivului
- desfăşurarea unor asemenea manifestări care afectează activitatea unităţii
şi pot duce la agresarea vizitatorilor, clienţilor sau a personalului
obiectivului, agenţii de paza vor acţiona astfel:

- sesizează 112, dacă se comit fapte antisociale care lezează patrimoniul
unităţii, accesul sau persoanele din unitate;
- anunţă conducătorul unităţii;
- supraveghează discret participanţii la manifestare şi controlează accesul în
unitate;
- avertizează cetatenii si salariaţii obiectivului sa nu intre in contradicţii
care să instige manifestanţii;
5. Defectiuni ale instalatiilor electrice, tehnice, sanitare si de protectie
- acţionează pentru limitarea pierderilor cauzate de defecţiune şi anunţă
conducătorul unităţii pentru a dispune alte măsuri.
- Supraveghează instalaţiile până la sosirea specialiştilor si intervin in caz
de necesitate (unde este cazul).
- Pentru defecţiuni ale sistemului de alarmare împotriva efracţiei anunţă
conducătorul unităţii şi procedează potrivit indicaţiilor primite.
VII. Reguli de acces
Este interzis, in afara programului cu publicul, accesul persoanelor straine in
incinta si in
interiorul institutiei, exceptie facand cazurile care impun prezenta uneia sau mai
multor persoane, situatii despre care conducatorul unitatii trebuie sa fie informat.
VIII .Obligatia conducatorilor de unitati
Răspund de organizarea și funcționarea pazei unităților, bunurilor și
valorilor pe care le dețin, cu orice titlu;
Analizarea temeinic nevoile stricte de pază și stabilesc efectivele
necesare, în raport cu natura, importanța, mărimea și vulnerabilitatea unităților
respective;
Asigură, pentru executarea serviciului de pază, selecționarea persoanelor
cu profil moral corespunzător, cu aptitudini fizice și profesionale necesare
acestei activități;
Iau măsuri de instruire specifică a personalului de pază și controlează
modul în care acesta își execută atribuțiile de serviciu;
Încheie contracte de prestări servicii în domeniul pazei;
IX. Îndatoririle organelor de politie
Avizează planurile de pază ale unităților;

Acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unități în
pregătirea personalului de pază și urmărește executarea întocmai a măsurilor
stabilite prin planul de pază
Eliberază atestate pentru încadrarea personalului de pază, după caz;
Avizeză personalul care solicită să urmeze cursuri de calificare în
domeniul pazei.
X. Documentele specifice serviciului de paza
Documentele specifice executării şi evidenţierii serviciului de pază:
- registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului;
Presedinte de sedinta,
Geaboc-Badic Rodica -Mihaela
Contrasemenaza,
Secretar general al comunei
Mariana Spiridon

