ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CUZĂPLAC
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 13
din 27 martie 2007
privind aprobarea Planului de pază al Comunei Cuzăplac.
Consiliul Local al Comunei Cuzăplac;
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de pază al Comunei Cuzăplac şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a consiliului
local;
Ţinând cont de prevederile art. 5 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 333/ 2003 privind paza
bunurilor,valorilor şi protecţia persoanei, cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 38
alin. (2) Legea nr. 215 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, cu
modificările şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă “ Planul de pază al Comunei Cuzăplac”, conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Pop Mircea,
primarul comunei şi agent şef adjunct de poliţie Niţă Cristian , şeful postului de poliţie Cuzăplac.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- Postul de poliţie Cuzăplac;
- afişare în localităţile comunei;
- dosar şedinţe consiliu local;
- d.lui primar.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Galaczi Ella,

CONTRASEMNEAZĂ,
p. Secretar comună,
Mureşan Ioan,

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CUZĂPLAC

ANEXA
la hotărârea Consiliului local
nr. 13 din 27.03.2007

P L A N DE P A Z Ă
AL COMUNEI CUZĂPLAC, JUDEŢUL SĂLAJ.

I. DATE PRIVIND SITUAŢIA OPERATIVĂ DIN COMUNA CUZĂPLAC.
Comuna Cuzăplac este situată în partea de sud a judeţului Sălaj,la o distanţă de 45
km. faţă de municipiul Zalău şi 19 km. faţă de oraşul Huedin din Judeţul Cluj şi se învecinează la
est cu satele Zimbor, Sutoru şi Sîncraiu Almaşului din comuna Zimbor , la vest cu comuna
Almaşu,la sud cu comuna Aghireşu din judeţul Cluj şi la nord cu comuna Buciumi din judeţul
Sălaj.
In componenţa comunei intră satele : Cuzăplac,care este şi reşedinţă de comună,
Cubleşu, Gălăşeni,Mierţa, Petrindu, Ruginoasa, Stoboru şi Tămaşa.
Reţeaua de drumuri care străbate comuna este formată din :
-

drumul naţional 1 G care străbate reşedinţa de comună de la est la vest pe o
lungime de 6 km.;
drumul judeţean 108 N care străbate satele Cuzăplac, Tămaşa şi Petrindu până la
limita cu judeţul Cluj pe o lungime de 10,5 km.;
drumurile comunale d.c. 57 care face legătura între satele Ruginoasa,Stoboru şi
Cubleşu,, D.C. 58 sat Mierţa şi D.c. 60 care leagă satele Petrindu şi Gălăşeni.

Comuna este străbătută de Valea Almaşului, pâraiele Petrindu ,Ruginoasa şi Beneia
precum şi de un număr însemnat de pâraie mai mici,care în perioadele de timp cu precipitaţii
abundente produc pagube destul de însemnate prin inundaţii.
Populaţia comunei este de 2.149 locuitori.
Obiectivele mai importante la care trebuie asigurată paza sunt: primăria,postul de
poliţie,unităţile comerciale, CEC, poşta, căminele culturale, sectorul minier , bisericile şi
gospodăriile populaţiei.
II. DISPOZITIVUL DE PAZĂ.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor,valorilor şi protecţia peroanelor, paza în comună se realizează prin rotaţie de către

persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru efectuarea pazei ,fiind constituit
următorul dispozitiv de pază :
In satul Cuzăplac un post de pază mobil format dintr-un paznic ,pe timp de
noapte,care asigură paza prin patrulare a sediului primăriei,postului de poliţie,magazinelor
comerciale, CEC, poştă,şcoală, biserici, cămin cultural şi gospodării ale populaţiei.
In satul Tămaşa, un post de pază mobil format dintr-un paznic care asigură paza
prin patrulare, la şcoală,cămin cultural,biserici, unităţi comerciale şi gospodăriile populaţiei.
In satul Petrindu un post de pază mobil care asigură paza prin patrulare la căminul
cultural,şcoală, biserici,brutărie, unităţile comerciale şi gospodăriile populaţiei.
In satul Gălăşeni, un post de pază mobil care asigură paza prin patrulare a
bisericii,căminului cultural,magazinelor şi gospodăriilor populaţiei.
In satul Mierţa un post de pază mobil care asigură paza prin patrulare a
bisericii,şcolii, căminului cultural ,magazinului şi gospodăriilor populaţiei.
In satul Ruginoasa un post de pază mobil care asigură paza prin patrulare la
biserică,cămin cultural, magazin şi gospodăriile populaţiei.
La sectorul minier Gălăşeni un post de pază fix asigurat de către societate care are
în pază toate bunurile existente în cadrul sectorului.
III. CONSEMNUL GENERAL AL POSTURILOR DE PAZĂ
In timpul executării serviciului de pază,paznicii sunt obligaţi:
-

să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul de pază pentru a putea
preveni sustragerile,exploziile,incendiile sau alte evenimente de natură să
producă primejdii sau prejudicii;
să aducă la cunoştinţa primarului comunei şi poliţiei despre orice evenimente
petrecute în timpul serviciului de pază;
la orice evenimente să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi bunurilor;
la cererea poliţiei,să-şi aducă aportul la îndeplinirea misiunilor acesteia:
să poarte în timpul serviciului un semn distinctiv (banderolă) dacă nu au în
dotare uniforme;
să execute orice alte misiuni încredinţate conform consemnului de pază.

IV. CONSEMNUL PARTICULAR AL POSTURILOR DE PAZĂ
La intrarea în serviciu ;
-

verifică modul în care construcţiile aparţinând domeniului public şi privat sunt
asigurate, modul de închidere al uşilor şi geamurilor;
verifică respectarea programului de funcţionare al unităţilor comerciale şi anunţă
despre aceasta primarul comunei şi poliţia.

V . MODUL DE ACŢIUNE A PERSONALULUI DE PAZĂ ÎN DIFERITE
SITUAŢII.
În cazul în care pe timpul executării serviciului de pază,constată cazuri de
incendii,inundaţii,alunecări de teren,accidente de circulaţie ori alte situaţii deosebite,vor proceda
astfel :
În caz de incendii anunţă imediat cetăţenii din jur şi şefii formaţiilor de pompieri,pentru
a acţiona în vederea localizării şi stingerii incendiului;
- anunţă pe primarul comunei şi poliţia locală;
- ajută la stingerea incendiului,salvarea victimelor şi a bunurilor, asigură paza
acestora până la sosirea poliţiei;
În caz de inundaţii anunţă cetăţenii din zona în pericol,primarul comunei şi poliţia;
- ajută la salvarea persoanelor aflate în pericol şi a bunurilor acestora.
În caz de înzăpezire anunţă deîndată primarul comunei şi poliţia despre zona şi
intensitatea înzăpezirii.
În caz de accidente de circulaţie, anunţă imediat poliţia şi primarul comunei despre
locul şi urmările accidentului;
- ajută la salvarea eventualelor victime sau a accidentaţilor;
- asigură paza la locul accidentului până la sosirea poliţiei;
- nu permite nimănui să modifice poziţia autovehicolului,distrugerea urmelor, cu
excepţia cazurilor în care se încearcă salvarea şi transportul persoanelor accidentate
şi semnalizează locul accidentului.
În caz de alunecări de teren,paznicii vor asigura salvarea victimelor,înlăturarea
persoanelor curioase, anunţa primarul comunei şi poliţia,asigurând paza locului şi a bunurilor.
VI. DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE ŞI DE ALARMARE
Paznicii vor avea în permanenţă asupra lor,pe timpul efectuării serviciului de pază
fluiere,lanterne şi mijloace de autoapărare ( bâtă).
Conducerile unităţilor economice şi a societăţilor comerciale vor lua măsuri prin
personalul propriu să asigure iluminatul de securitate pe timp de noapte.
Prin grija consiliului local, paznicii vor avea în dotare mijloace de alarmare- toace
metalice-iar în caz de pericol vor anunţa populaţia şi posturile de pază vecine pentru a primi
ajutoare.
VII. SISTEMUL DE LEGĂTURĂ ŞI COOPERARE
Se va asigura sistemul de legătură între paznici, primar şi poliţia locală.
Cooperarea se va realiza conform menţiunilor de la consemnul general şi particular al
posturilor de pază.

VIII. RESPONSABILITĂTI PENTRU SEFII UNITĂTILOR BENEFICIARE
ALE SISTEMULUI DE PAZĂ.
La plecarea din unităţi sau la terminarea programului de lucru,fiecare angajat este
obligat să verifice şi să ia măsuri de închidere a uşilor,geamurilor,a accesului în poduri ,beciuri şi
alte dependinţe în care se păstrează bunuri materiale.
Să ia măsuri de verificare periodică a instalaţiei electrice şi înlăturarea eventualelor
defecţiuni.
Să ia măsuri pentru stingerea focului în sobe,scoaterea din priză a aparatelor electrice
de încălzit precum şi pentru asigurarea iluminatului de securitate în interiorul şi exteriorul
clădirilor.
IX. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII VALORILOR
MONETARE ŞI A VALORILOR DEOSEBITE.
Valorile monetare se vor păstra numai în case de fier îngopate în zid, iar încăperea va
fi asigurată cu gratii metalice din oţel beton de 16 mm cu ochiuri de 10 x 10 cm. atât la geamuri
cât şi la uşi,având instalat sistem de pază şi alarmare electrică.
DISPOZIŢII FINALE
Pentru buna desfăşurare a sistemului de pază,personalul de pază va fi instruit de
personalul din cadrul poliţiei locale,conform tematicii anuale primite de la I.P.J. Sălaj.
În timpul efectuării serviciului de pază se va efectua controlul de către primarul
comueni,împuterniciţii acestuia şi lucrătorii postului local de poliţie,ocazie cu care se vor efectua
şi instructaje speciale în raport cu obiectivele de pază.
Prezentul plan de pază a fost întocmit de către primarul comunei Cuzăplac Pop
Mircea cu sprijinul de specialitate al agent şef adjunct Niţă Cristian, seful postului de poliţie
Cuzăplac şi intră în vigoare după aprobare de către Consiliul Local al Comunei Cuzăplac..
PRIMAR,
Pop Mircea,

A V I Z A T,
Şef post poliţie Cuzăplac,
Ag. şef adjunct de poliţie Niţă Cristian,

