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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

HOTĂRÂREA nr.15 din 31.03.2021 
 

privind organizarea și desfășurarea pazei comunale pe  anul 2021 
 
 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
 

Având în vedere  : 
 

• referatul de  aprobare  al  Primarului  comunei  Valea  Râmnicului înregistrat la 
nr.2588 din 26.03.2021;  

• raportul de avizare  al  domnului Pruteanu Romică –  polițist local înregistrat la 
nr.2589 din 26.03.2021; 

• raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului  local  înregistrat  la 
nr.2590 din 26.03.2021; 

• prevederile art.2 alin.1, art.5 alin.3 și art.18 din Legea nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• prevederile H.G. nr.301/2012pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor; 

• prevederile Legii nr.155/2010 a poliției locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  

• prevederile  art. 129 alin.2 lit.a, alin.7 lit.g  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ ;  

• În temeiul  art. 139  alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și 
alin.5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  

 
HOTĂRĂŞTE :  

 
Art.1. Se aprobă Planul de pază al comunei Valea Râmnicului pe nul 2021, conform 
anexei care face parte integrantă din perzenta hotărâre. 
 
Art.2.Primarul comunei împreună cu Compartimentul Poliție locală, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 



Pagina 2 din 2 
 

 

Art.3.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica 
prezenta hotărâre autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

      31.03.2021                              VALEA RÂMNICULUI 
 

         Preşedinte de şedință,                                                 Contrasemnează,                                                                                 
    Răducan Mădălina – Daniela                                             Secretar general, 

                                                                                        Jr. Şerbu Ionuţ   
 
 
 
 
 
 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința 

ordinară din 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu un număr de  14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0 abțineri,  din numărul total de 
15 consilieri în funcție și 14 consilieri prezenți la ședință.       
 



 
Anexă la H.C.L. nr.15/31.03.2021 

 
                   ROMÂNIA 
            JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA VALEA RÂMNICULUI 
                                                                                                                        AVIZAT, 

SEFUL POSTULUI DE POLITIE VALEA RÂMNICULUI 
        AG. SEF  ȘOAITĂ MARIAN 
 
 
 

PLANUL  DE  PAZA 
al comunei Valea Râmnicului pe anul 2021 

intocmit in baza prevederilor Legii 333/2003 
 
 

  CAP I. Date privind situatia operativa de pe raza  comunei  si locurilor  ce urmeaza a fi pazite 
 

  Comuna Valea Ramnicului se află la o distanta de 2 km de municipiul Ramnicu Sărat si 33 
km de municipiul Buzau si este compusa din trei sate: Valea Râmnicului, Oreavu si Rubla. Localitatea se 
afla la intersecţia unor importante artere de circulatie, fiind străbatuta de drumul european E85, de drumul 
judetean 203A si de magistrala de cale ferată Ploiesti – Buzau – Focsani, care fac legătura cu tara. 

Ca si vecini, comuna se invecineaza cu: 
- in sud si sud-est se afla comuna Ziduri ce se intinde pe o campie mai joasă, de 80-100 m altitudine ;  
- in vest - sud-vest, comuna e vecina cu comuna Grebanu, asezata pe campia inalta de 100-150m; 
- in nord-vest este situata comuna Topliceni ;  
- in nord si nord-est, limita este dată de Valea raului Ramnicu-Sarat, care separa comuna de 

municipiul Ramnicu Sarat. 
Comuna Valea Ramnicului se încadrează în categoria unităţilor administrativ-teritoriale de talie 

medie. 
 Comuna Valea Râmnicului, are o suprafata  de 6.525 ha , o populatie  stabila de 5500 locuitori, un 
numar de 1780 gospodarii, activitatea  de baza fiind agricultura , pomicultura si cresterea animalelor. 
 Comuna are in componenta  sa un numar de 3 sate si anume : Oreavul, Valea Ramnicului și Rubla 
asezate  dealungul albiei raului Rm Sarat , fiind stabatute de DJ 203 A. 
 Pe raza comunei  se afla  urmatoarele obiective principale : 

1. Consiliul  local Valea Ramnicului; 
2. Trei terenuri de sport; 
3. Trei Scoli generale; 
4. Patru Gradinite;  
5. Un Centru Cultural și două Sali de festivitati; 
6. Centru de agrement; 
7. Trei locuri de joaca pentru copii; 
8. Sapte Lacase de cult (biserici); 
9. Un numar de peste 50 agenti economici cu capital privat. 
 

Primaria Valea Ramniului a montat un numar de 18 camere de supraveghere, amplasate pe DJ203A, 
DN2(E85) si pe drumurile satesti si comunale. 

 
CAP II  Dispozitivul de paza 
 

 Agentii cu capital  privat au obligatia ,potrivit legii, de a lua masuri  de organizare si de efectuare a 
pazei  si de a intocmi planuri proprii de paza. 
 Potrivit Hotararii Consiliului local , in anul 2021, paza  se organiza  cu egectivele poliției locale prin 
paza proprie. 
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 Pentru asigurarea pazei  Primariei  si a bunurilor  din  patrimoniul  pe  timp  de noapte, se va  
organiza  un singur  post de paza, incadrat  cu un singur paznic pe timp  de noapte atestat de organele de 
Politie, cu curs de calificare «  agent de securitate » nivel calificare 1 cod NC 5169.1.3 , orele 22.00 – 6.00, 
amplasat  in incinta  Centrului Cultural Valea Ramnicului, - cu plata. 

 
Toate institutiile din comuna  vor fi asigurate  cu sistem de alarmare, camere video in vederea 

asigurarii pazei bunurilor. 
 

CAP III Consemnul  general  al posturilor 
 

Persoana  stabilita pentru  postul de paza, are urmatoarele obligatii: 
- sa pazeasca cu un inalt simt de raspundere obiectivele  incredintate spre paza, precum  si 

celelalte bunuri din cadrul postului de paza;  
- sa cunoasca temeinic  perimetrul  postului, indeosebi  a bunurilor  vulnerabile  si sa  

intervina  ferm  pentru prevenirea  si contracararea de evenimete ( explozii, incendii , etc); 
- sa se prezinte in post odihnit , in tinuta adecvata sezonului , sa poarte o benderola  cu 

semnul distinctiv  pe  bratul stang  si sa fie dotat cu fluier  si  lanterna; 
- sa fie vigilent , sa nu  paraseasca  sub nici  un motiv  postul de paza  incredintat; 
- sa anunte  de indata  prin telefon sau  prin  orice alte mijloace , postul de politie  despre 

procedura oricarui  eveniment  in timpul  executarii serviciului de paza; 
 

Pe timpul  serviciului de paza , personalului de paza  ii este interzis: 
- sa se prezinte la post  in timp ce se afla sub influienta bauturilor alcoolice , sau sa consume  

bauturi alcoolice  pe timpul  cat exercita  serviciul de paza; 
- sa poarte discutii cu alte persoane , cu exceptia celor care au dreptul  de control asupra 

activitatii sale; 
- sa fumeze sau sa  umble cu foc deschis  in apropierea  unor bunuri ce prezinta  pericol de 

incendiu; 
 
CAP IV  Consemnul particular al postului  
 

 Post nr. 1 – este  un post fix , amplasat  in sediul Centrului Cultural, incadrat  cu un paznic , pe timp 
de noapte, intre orele  22.00 – 6.00. Paznicul  are in primire toate  bunurile, asigurand  paza si securitatea  
acestora, preum si permanenta  la telefon, consemnand orice nota  telefonica primita  de la organele ierarhic 
superioare , sau alte evenimente  de la cetateni. 
 Paznicul  are obligatia de a transmite orice evenimet lucratorilor Postului de Politie si Primarului in 
situatii  care necesita urgente. 
 Nu are voie de a face convorbiri telefonice in alte scopuri , decat cele care anunta evenimete. 

  CAP  V.  Modul de actiune al peronalului de paza in diferite situatii 
 
 In cazul in care , pe timpul serviciului de paza apar diferite situatii se va proceda astfel: 

- In caz de incendiu, inundatii, avarii, explozii, cutremure sau alte calamitati naturale, 
personalul  de paza  va actiona  folosind materialele  existente la punctul de incendiu pentru  
localizarea  acestuia, alarmand  de indata  Postul de politie si persoanele din formatia de 
pompieri civili  de la nivelul  fiecarui sat , precum  si alti cetateni. 

- Deasemenea , va actiona  pentru salvarea  victimelor si recuperarea bunurilor aflate in 
pericol. 

- In cazul inundatiilor, personalul de paza participa  efectiv alaturi de lucratorii de politie  la 
salvarea victimelor  si a bunurilor acestora. 

- In cazul tulburarilor ordinii si linistii publice, presonalul de paza are obligatia  de a anunta 
organul de politie  si conducerea comunei . 

- In cazul comiterii unor fapte antisociale flagrante, personalul de paza opreste si identifica 
faptuitorul, anuntand rapid lucratorii de politie. 
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CAP VI .  Dotarea cu mijloace tehnice de paza si alarmare. 
 

 Personalul de paza, poarta tinuta adecvata  sezonului iar pe aceasta va avea amprentat  insemnul 
distinctiv “ PAZA“ . 
 Se va asigura in zona obiectivelor de paza, iluminatul public. 
 Toate unitatile si institutiile, vor lua masuri pentru  asigurarea incuietorilor si asigurarea  cu grilaje la 
geamuri si usi  pentru zonele care necesita  o siguranta speciala. 

 
PERSOANA IMPUTERNICITA  CU PROBLEME 

DE PAZA LA NIVELUL COMUNEI 
 

Viceprimar, 
 
 
 
 

 
 


