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CONSILIUL LOCAL CANESTI – HOTARARE  19/2019 

 
               R O M Â N I A 

     JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA CANESTI 
__________CONSILIUL LOCAL CANESTI____________ 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor şi protecţia persoanelor la 

nivelul unitatii administrativ teritoriale a comunei Canesti , judetul 
Buzau pe anul 2019 

 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ; 
 

Luand act de : prevederile Planului de paza privind paza obiectivelor , bunurilor , 
valorilor şi  protecţia persoanelor din raza administrativ teritoriala a comunei Căneşti , 
judeţul Buzău ,  pe anul 2018 ; 
 
Avand in vedere :  expunerea de motive a primarului comunei dl Stoica MARIN , 
înregistrată la nr. 930 din 28  martie 2019 ;	
- raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul contabilitate , înregistrat la 

nr. 931 din 28 martie 2019 ; 
- raportul de avizare pe fond la proiectului de hotărâre , emis de Comisia de specialitate 

a Consiliului Local Canesti  , inregistrat la nr. 945/946/947 din  29 martie 2019 
anexat la hotărâre ;  

- prevederile art. 1 din Hotararea Consiliului Local canesti nr. 8 din 15 februarie 2018 
privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor şi protecţia persoanelor la nivelul 
unitatii administrativ teritoriale a comunei Canesti ,judetul Buzau pe anul 2018; 
 

In baza prevederilor :	art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 
v prevederile art. 1 , art. 2 , art 21 , art. 22 (ANEXA)  din HOTĂRÂREA Guvernului 

Romaniei nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor modificata si completata prin HOTĂRÂREA Guvernului Romaniei nr 1002  
din 23 decembrie 2015 ; 

v prevederile Cap. I. art. 1 ,  art. 2 , art. 3 , alin. (1) , art. 4 , art. 5 , alin. (1) , Sectiunea a 
- 3 - a , art. 15 , art. 18 , art. 42 Legii nr. 333 / 2003 , privind paza bunurilor , 
valorilor şi  protecţia persoanelor cu modificările şi completările ulterioare ; 

v prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare  ; 

v prevederile  art. 56 , art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din 
CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*)  ;  
 

In temeiul : art. 36 , alin. (1) , alin. (2) , lit. „d” , alin. (6) , lit. „a”, pct. 7. pct. 19  , art. 
45, alin. (1) coroborat cu prevederile art. 115 , alin. (1) , lit. ’’b’’ alin. ( 3 , 4 , 5 , 6 si 7 )  
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CONSILIUL LOCAL CANESTI – HOTARARE  19/2019 

 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală (*actualizata*)  
(*republicată*) modificata si completata :  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1.  Se aprobă PLANUL DE PAZA , privind paza obiectivelor , bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor pe anul 2019 , conform ANEXEI  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre . 
 
 
 
Art. 2. Viceprimarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .  
 
 
Art. 3. Cu data prezentei prevederile Hotararii Consiliului Local Canesti nr. 8 din  
15 februarie 2018 inceteaza .  
 
 
Art.  4. Prezenta se comunică :  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau  ;  
- Primarului comunei Canesti ;  
- Postul de Politie Canesti ;  
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA , 
Consilier local , Viorel – Gabriel MIRITESCU  

 
 

        CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                                                                   
Secretar comuna,  Vasile EPURAN  
 
 
 

Nr. 19. Canesti , Buzău - 29 martie 2019 ; 
„Aceast	proiect	de	 	hotărârea	a	 fost	adoptat	de	Consiliul	 local	al	 comunei	Canesti	 ,	 judetul	Buzau	 in	
sedinta	 din	 data	 de	 29	martie	 	 2019	 ,	 cu	 respectarea	 prevederilor	 art.	 45	 ,	 alin.	 	 (1)	 din	 Legea	 nr.	
215/2001	a	administratiei	publice	locale	,	republicata	si	actualizata	cu		un	numar	de	7(şapte)	voturi	
„pentru”,	 ”-	 „	 abţineri”	 si	 „–„	 impotriva	 din	 numarul	 	 total	 de	8(opt)	 	 consilieri	 locali	 în	 funcţie	 ,	 si		
7(şapte)		consilieri	prezenti	la	sedinta	„;	
	
	
Dact.	E.V.	Red.	E.V.	Ex.	2	
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Exemplarul nr.  ____ 

 
            ROMANIA  
PRIMARIA COMUNEI CANESTI  
       JUDETUL BUZAU  
Nr. 935 din 28 martie 2019 

																																																																																				A N E X A 
la Hotararea Consiliului Local Canesti                  

nr. 19 din  29 martie 2019 
																					A P R O B ,  
SEF POST POLITIE CANESTI  , 
     Ag. Sef. Pr. Spataru Iulian  
																					______________                                  
        

P L A N   DE   P A Z Ă 
privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor şi protecţia persoanelor 
din raza administrativ teritoriala a comunei Căneşti , judeţul Buzău ,  

pe anul 2019 
 

I . SITUAŢIA OPERATIVĂ 
 Comuna	 Căneşti	 ,	 judeţul	 Buzău	 ,	 are	 o	 populaţie	 de	748	 locuitori	 ,	 din	 punct	 de	 vedere	
geografic	 este	 situată	 în	partea	de	Nord	–	Vest	a	 judeţului	 ,	 pe	 şoseaua	 judeţeană	102	F	Berca	–	
Chiliile,	se	invecineaza	din	punct	de	vedere	administrativ	cu	:	Est	-	comuna	Scortoasa		,	în	partea	de	
Vest	-	comuna	Odăile	,	la	Nord	-	comuna	Chiliile	,	la	Sud	-	comuna	Scortoasa		
	 Comuna	Căneşti	are	în	componenţă	satele	:	Căneşti	,	Şuchea	,	Gonţeşti	,	Negoşina	,	Valea	–	
Verzei,	Păcurile	.	Toate	cele	şase	sate	oficiale	sunt	aşezate	într-o	zonă	cu	relief	muntos.	
	 Localitatea	 se	 întinde	 pe	 o	 suprafaţă	 de	 14	 km.	 Pe	 care	 sunt	 aşezate	mai	multe	 obiective	
dintre	care	:	Primăria	comunei	,	Sediul	Postului	de	Poliţie,	Dispensarul	Uman	,	Dispensarul	Sanitar	–	
Veterinar	,	Oficiul	Poştal	Post	-		rural	.	
	 Pe	 lângă	 aceste	 obiective	 mai	 există	 şi	 alte	 locuri	 favorabile	 producerii	 unor	 evenimnte	
antisociale	din	care	enumerăm	:	Şcoala	Gimnaziala	,	un	număr	de	7	magazine	săteşti,	în	satele	
Căneşti	şi	Şuchea	,	şase	Biserici	,	Cămine	culturale	,	moară.	
	 Teritoriul	 comunei	 este	 străbătut	 de	 pârâul	 Sărăţel	 care	 curge	 în	 paralel	 cu	 şoseaua	
judeţeană	ce	străbate	comuna	.	
	 Comuna	 este	 electrificată	 în	 întregime	 şi	 datorită	 aşezării	 pe	 o	 suprafaţă	 foarte	 mare	 a	
obiectivelor	 şi	 locurilor	 favorabile	 ,	 aceasta	nu	 este	 iluminată	 în	 condiţii	 corespunzătoare,	 dar	 în	
fiecare	sat	există	un	număr	de	6	–	8	lămpi	de	iluminat	.	
	 Majoritatea	locuitorilor	comunei	sunt	stabili	 ,	excepţie	fac	bărbaţii	care	lucrează		la	diferite	
societati	/	firme	din		municipiul	Buzău	şi	pe	razaa	aaltor	localitati	,	etc.	
	 Specificul	comunei	este	agricol	 ,	ocupaţia	de	bază	fiind	agricultura	,	creşterea	animalelor	şi	
pomicultura	.		
	 În	perioada	actuală	pe	raza	comunei	,	nu	s-au	comis	infracţiuni	cu	inpact	deosebit	,	dat	fiind	
specificul	comunei,	dar	mai	există	totuşi	persoane	care	au	viciul	beţiei	,	nu	sunt	încadrate	în	muncă,	
sunt	 predispuse	 să	 tulbure	 ordinea	 şi	 liniştea	 publică	 ,	 sau	 să	 comită	 unele	 fapte	 penale	 sau	
contravenţionale	.		
	
I . ANALIZA RISCURILOR SOCIALE 
Participarea	populaţiei	la	manifestări	periodice	

 
Evenimente	 locale,	 manifestările	 tradiţionale	 periodice	 care	 se	 desfăşoară	 cu	 ocazia	

strânsului	recoltei	,	sărbători	religioase	şi	praznice.	
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Obiectivele	mai	 importante	 la	 care	 trebuie	asigurată	paza	 sunt:	Primăria,	Postul	de	poliţie,	

Scolile	 ,	 unităţile	 comerciale,	 Ghiseu	 Ext.	 Canesti	 ,	 Căminele	 culturale,	 Bisericile	 şi	 gospodăriile	
populaţiei	.		

	
II . DISPOZITIVUL DE PAZĂ  
 Pentru	 apărarea	 avutului	 personal	 şi	 pentru	 menţinerea	 ordinii	 şi	 liniştei	 publice	 ,	 s-a	
stabilit	 că	 sunt	necesare	2	posturi	de	pază	din	care	 :	un	post	 fixe	si	un	post	de	pază	păşuni	si	
fâneţe	periodic.	

Postul	 de	 pază	 fixă	 execută	 paza	 la	 :	 Postul	 de	 Poliţie,	 sediul	 Primăriei	 ,	 Şcoala	
Gimnaziala	Canesti	.	

	
- se	 realizeaza	 prin	 rotatie	 cu	 personal	 angajat	 din	 cadrul	 aparatului	 de	 specialitate	 al	

primarului	,	care	detin	atestat	conform		legislatiei	in	vigoare	,	conform	fisei	postului	;	
- pentru	 asigurarea	 pazei	 ,	 suplimentarea	 personalului	 ,	 paza	 poate	 fi	 asigurata	 si	 cu	

personal	selectionat	din	cadrul	persoanelor	care	beneficieaza	de	ajutor	social	si	care	detin	
atestat	conform		legislatiei	in	vigoare	;	
	

Pana	 la	 finele	 anului	 2019	 va	 fi	 asigurata	 scolarizarea	 in	 domeniul	 pazei	 publice	 	 a	 unei	
persoane	 din	 cadrul	 aparatului	 de	 specialitate	 al	 primarului	 	 ,	 realizarea	 unui	 sistem	 de	
supraveghere	video	la	nivelul	satului	de	centru	–	Canesti	,	in	satele	:	Valea	Verzei		(la	intrarea	in	sat)	
Negoşina	(la	intrarea	in	sat)	şi	in	satuzl	Şuchea	(graniţa	cu	satul	Scoroşeşti	,	comuna	Odaile	)	.	
 
III . CONSEMNUL POSTULUI nr.1  
 Asigură	paza	şi	securitatea	sediului	Primariei	comunei	Căneşti	 ,	Şcoala	Gimnaziala	 ,	Postului	
de	Poliţie	Căneşti	şi	a	celorlalte	obiective	menţionate	mai	sus		.	
	 Nu	 are	 voie	 să	 părăsească	 postul	 încredinţat	 ,	 decât	 cu	 aprobarea	 agenţilor	 de	 la	 Postul	 de	
Poliţie	Căneşti	,	indiferent	cine	va	da	dispoziţie	.	
	 În	 caz	 de	 îmbolnăvire	 va	 anunţa	 deîndată	 ,	 agentul	 Postului	 de	 poliţie	 ,	 viceprimarul	
localitaţii).	
	 În	caz	de	atac	asupra	sediului	Primariei	,	Postului	de	poliţie	va	acţiona	clopotul	de	alarmare	şi	
va	 acţiona	 deîndată	 ,	 după	 care	 va	 lua	măsuri	 de	 anunţarea	 a	 fortelor	 de	 interventie	 rapida	 prin	
sistemul	national	unic	pentru	apeluri	de	urgent	“112”.Nu	va	întreţine	discuţii	cu	nici	o	persoană	şi	nu	
va	interveni	la	nici	o	situaţie	decât	atunci	când	situaţia	o	impune	.	
	 In	 cazul	 declansarii	 sistemelor	 de	 alarma	 la	 obiectivele	 prevazute	 cu	 astfel	 de	 sisteme																	
(casierie	Primarie	,	Sc.	Canesti)	va	asigura	izolarea	obiectivului	,	conservarea	probelor	pana	la	sosirea,	
echipajelor	de	Politie	care	au	ordin	sa	intervina	,	va	preda	obiectivul	dupa	care	va	indeplini	ordinele	
directe	ce	ii	vor	fi	date	si	se	incadreaza	in	atributiile	sale	.			
	 Va	acţiona	conform	instructajului	care	i	se	efectuează	de	către	agenţii	Sectiei	de	Poliţie,	nu	va	
părăsi	postul	până	la	ieşirea		din	serviciu	,	iar	în	caz	de	nevoie	va	executa	ordinile	agenţilor	Sectiei	de	
Politie	Berca	.	
 
IV. POSTUL Nr. 2 ( în satele din raza administrativ teritorială a localităţii sau 
unde se impune ca urmare a măsurilor dispuse de către primarul comunei 
împreună cu organele de paza şi ordine ) 
 
	 La	 intrarea	 în	 serviciu	 verifică	 perimetrul	 stabilit	 ,	 iar	 în	 cazul	 constatării	 unor	 deficienţe	
anunţă	agenţii	Postului	de	politie	Canesti	,	respectiv		Sectiei	de	Politie	Berca	.		
	 Asigură	 ordinea	 şi	 liniştea	 publică	 ,	 anunţă	 deîndată	 Primarul	 şi	 agenţii	 Postului	 de	 Politie	
Canesti	,	in	cazul	producerii	unor	evenimente	.	
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Dă	concursul	agenţilor	de	la	Postul	de	Politie	Canesti		,	nu	părăseşte	sub	nici	un	motiv	postul	
încredinaţat	.	În	caz	de	incendiu	sau	alte	calamităţi	naturale	ia	măsuri	de	alarmare	a	populaţiei	,	iar		
prin	telefon	sesizează	Primăria	şi	prin	sistemul	national	unic	pentru	apeluri	de	urgenta	“112”	fortele	
de	interventie	rapida	de	situaţia	respectivă.	

Intinerariul	de	deplasare	este	cel	stabilit	de	catre	primarul	comunei	,	respectiv	agentii	Postului	
de	Politie	Căneşti		.	
	
 
CONSEMNUL PARTICULAR AL POSTURILOR 
 
POSTUL nr. 1 Să	nu	permită	accesul	vreunei	persoane	străine	de	localitate	indiferent	cine	ar	fi	
aceasta	până	la	sosirea	unui	agent	de	Politie		. 
  
POSTUL	nr.	2		Opreşte	şi	legitimează	persoanele	străine	.	
	 În	caz	de	incendiu	 ,	avarii	 ,	explozii	 ,	cutremure	 ,	 inundaţii	 ,	tulburarea	ordinei	interioare	 ,	 în	
caz	de	atac	,	va	anunta	prin	telefon	,	iar	în	cazul	unei	defecţiuni,	va	comunica	prin	membrii	grupei	de	
intervenţie		(sprijin)	ai	poliţiei	şi	prin	alte	persoane	care	prezintă	încredere	.	
 
DOTAREA CU MIJLOACE ( tehnice şi de alarmare ) 
 
 Toti	agentii	economici	din	raza	administrativ	teritoriala	care	gestioneaza	valori	,		vor	asigura	
spatiile	 societatii	 	 cu	 sisteme	 de	 protectie	 fizice	 contra	 efractiei	 alarma	 ,	 sisteme	 de	 alarma	 sau	
supraveghere	certificate		de	firme	specializate	,	sau	cu	una	din	formele	de	paza	prevazute	de	lege	.		
	
    		Termen	:				01		iulie	2019	;	

	Răspund	:			Primarul	comunei	;	
 
 Persoanele	 care	 efectueaza	 paza	 vor	 efectua	 cursuri	 de	 specializare	 si	 vor	 fi	 dotate	 cu	
echipament	specific	,	conform	normelor	legislatiei	in	vigoare	.	
	
    		Termen	:							31		august	2019	;	

	Răspund	:						Primarul	comunei	;		
	

	
SISTEMUL DE LEGĂTURĂ ŞI COOPERARE 
 
 În	 caz	 de	 atac	 ,	 paznicul	 de	 la	Postul	 nr.	 1	 va	 anunta	 telefonic	 prin	 sistemul	 national	 unic	
pentru	 apeluri	 de	 urgent	 “112”	 sau	 va	 folosi	 alte	mijloace	 de	 înştiinţare	 ,	 în	 cazul	 unor	 defecţiuni	
tehnice	.	
	 Paznicul	din	postul	nr.	2	va	lua	legătura	telefonic	prin	sistemul	national	unic	pentru	apeluri	
de	urgenta	“112”	sau	,	prin	orice	alte	mijloace	.	
 
 
RESPONSABILITAŢI  PENTRU ÎMPUTERNICITUL  CU  PROBLEME DE PAZĂ DIN 
COMUNĂ  
 
    Imputernicitul	 cu	 probleme	 de	 paza	 din	 comuna	 Cănesti	 ,	 judetul	 Buzău	 ,	 viceprimarul	
comunei		dl.	MIHU	FLORINEL	va	lua	măsuri	eficiente	pentru	asigurarea	securităţii	obiectivelor	,	în	
situaţii	deosebite	,	precum	şi	pentru	a	se	realiza	mijloacele	tehnice	de	pază	şi	alarmare	.	
	 Va	ţine	permanent	legătura	cu	Postul	de	Politie	Canesti	,	Sectia	de	Politie	Rurala	nr.	3	Berca	de	
care	apartine	localitatea,	pentru	a	se	înlătura	deficienţele	constatate	în	cadrul	sistemului	de	pază	.	
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MĂSURI PENTRU ASIGURAREA TRANSPORTURILOR MONETARE  
 
  Imputernicitul	 cu	 probleme	 de	 paza	 ,	 va	 lua	 măsuri	 de	 fiecare	 dată	 când	 se	 efectuează	 ,	
transporturi	monetare	,	casierul	va	fi	însoţit	de	persoane	care	prezintă	vigoare	fizică	,	stabilitate	,	de	
către	conducerea	Primăriei	.	
 
DISPOZIŢII FINALE  
 
 Paza	 suprafetelor	 ,	 culturilor	 detinute	 de	 catre	 proprietari	 in	 punctul	 Rosioru	 ,	 comuna	
Cochirleanca	 ,	 judetul	Buzau	 ,	 (520	ha)	 se	 asigura	 in	 regim	propriu	 ,	 prin	 angjarea	unui	 paznic	 cu	
avizul	organelor	de	Politie	abilitate	.	
	 Paza	 pasunilor	 ,	 fanetelor	 proprietatea	 Consiliului	 local	 se	 realizeaza	 prin	 angajarea	 unui	
paznic	sezonier,prin	grija	Primariei	.		
	 Societatile	,	agentii	economici	care	organizeaza	evenimente	culturale	(discoteci)	serbari	in	aer	
liber	 isi	 asigura	 paza	 proprie	 cu	 firme	 specializate,	 sau	 prin	 alte	 metode	 in	 conformitate	 cu	
prevederile	legale	fiind	direct	raspunzatori	de		desfasurarea	evenimentelor	.		
	 Servicul	de	pază	se	va	efectua	de	la	lăsatul	întunericului	şi	până	dimineaţa	.	
	 Serviciul	de	pază	se	execută	în	satele	:	Căneşti	,	Şuchea	,	Negoşina	,	Valea	Verzei	şi	Păcurile		
prin	rotaţie	.	
    Răspunde	:	împuternicitul	cu	probleme	de	pază	;	
	

	 Toate	aspectele	negative	 ce	 se	vor	 constata	pe	 linia	asigurării	 	pazei	pe	 raza	comunei	 vor	 fi	
aduse	 la	 cunoştiinţa	 Consiliului	 local	 ,	 a	 primarului	 ,	 a	 agenţilor	 de	 poliţie	 consemnându-se	 în	
Registrul	Unic	de	control	.	
	 	 	 Termen	:				Permanent	;	

Răspund	:	Imputernicitul	cu	probleme	de	pază	,	primarul	şi	Consiliul	local	;	
 

Prezentul PLAN DE PAZA este valabil de la data de 31 ianuarie 2019 pana la 
data de 31 ianuarie 2020 si poate fi modificat numai prin Hotarare a Consiliului 
Local. 

 
IMPUTERNICIT CU PROBLEME DE PAZA , 

Viceprimar,  Florinel MIHU 


