
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

PRIMARIA COMUNEI FLORICA 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de pază al comunei Florica, judetul Buzău  
 

Primarul  comunei Florica, judeţul Buzău 
 Având in vedere: 

-referatul de aprobare al  primarului Comunei Florica, Judeţul Buzău 
înregistrat cu nr. 1557/10.08.2021 si proiectul de hotărâre ; 
           -raportul de specialitate al responsabilului din cadrul compartimentului 
contabilitate, resurse umane, înregistrat cu nr. 1565/10.08.2021; 
           -avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Florica; 

-Adresa Inspectoratului de Politie Judeteană Buzău-Biroul Siguranta Scolară 
nr. 376069/12.07.2021, înregistrată în registrul institutiei primariei comunei Florica 
cu nr. 1409/19.07.2021. 
  -Concluziile raportului  de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizică 
pentru obiectivul Primaria comunei Florica, judetul Buzău. 

- prevederile art.2 alin 1) si art. 4 si art. 5 alin.1) si 3) din Legea nr. 333/2003, 
republicata , privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, modificată ,pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;  

-Instructiunile MAI nr. 9/01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la  
securitate fizica  a unitatilor  ce fac  obiectul Legii nr.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 

- Legea nr. 52/2003,republicata, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările ulterioare;  

În temeiul art. 196 alin.1 lit (a) din din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 
 

H O T Ă R Â Ş T E : 
 
      Art.1  Se aprobă Planul de pază al comunei Florica, județul Buzău, prevăzut în 
Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
      Art. 2 Cu aducere la îndeplinire se însarcineaza primarul comunei Florica prin 
compartimentele de specialitate din subordine sa; 
        Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei: Instituţiei 
Prefectului judeţului Buzău pentru verificarea legalităţii şi se aduce la cunoştinţa 
publică persoanelor fizice si juridice interesate. 
 
                 INITIATOR ,                                                 AVIZAT, 
                  PRIMAR,                                         SECRETAR GENERAL  DELEGAT, 
         ING. ZAHARIA ION                                    LUPU MARCELICA ADRIANA 
 
NR. 41 
COMUNA FLORICA :10.08.2021 
	



													Aprobat,																																																																																																															Avizat,	
						Primarul	Comunei	Florica																																																											Sef	Post	de	Politie	Comuna	Florica	
															Primar,																																																																																																Sef	post	Politie	Florica	
							Ing.	Zaharia	Ion																																																																																											Popa	Cornel-	Vasile	

	

	

PLAN	DE	PAZĂ	
	COMUNA	FLORICA,	JUDEȚUL	BUZĂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBAT	PRIN		HCL	nr	…………./………………...	,	conform	Legii	nr.333/2003	privind	paza	
obiectivelor,	bunurilor,	valorilor	si	protectia	persoanelor,	modificata	si	completata	.	

 

 

        



CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 
      Pe teritoriul comunei Florica, județul Buzău  paza se va organiza si va fi 
efectuată în condițiile prezentului “Plan de pază”. Paza comunală are ca scop 
asigurarea siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror 
acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existența materială a 
acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care 
le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea. 
      Paza si protecția se vor realiza prin forte și mijloace proprii si va fi efectuata 
de către angajații  din cadrul compartimentului de specialitate al Primarului 
comunei Florica, județul Buzău. 
 
CAPITOLUL II 
DATE PRIVIND SITUATIA OPERATIVA DIN COMUNA SI BUNURILE CE 
URMEAZĂ A FI ASIGURATE 

 Comuna Florica se află în sudul judetului  Buzău, în câmpia 
Barăganului,  având în componentă satul de resedintă  Florica, cu o populatie 
de aproximativ 1220 de persoane. Este strabatută de drumul judetean D.J. 
203 C, care o leagă la nord-vest de comuna Mihailesti, la nord de comuna 
Movila Banului, la vest comuna Glodeanu-Sărat, la sud de comuna Glodeanu-
Silistea iar la est  de comunele Bradeanu, Smeeni si Gherăseni. 

 Teritoriul administrativ al comunei se întinde pe o suprafață de 4208,98 
hectare. 

Ca majoritatea  localitătilor din zona  de câmpie, distanta dintre localităti 
este relativ mare, astfel ca fată de comuna Brădeanu se înregistrează o distanta 
de 6 km, fată de comuna Mihailesti o distantă de 12 km, iar fatăde comuna 
Glodeanu Sărat o distanta de 9 Km. Ca asezări urbane mai apropiate  se află 
Municipiul Buzău, resedinta de judet la o distantă de 39 km, orasul Urziceni 
judetul Ialomita la o distanta de 28 Km si orasul Mizil, judetul Prahova la o 
distantă de 28 Km. 

Majoritatea locuitorilor se ocupă de agricultură iar in ultimii anii se 
constată o disponibilitate a cetătenilor tinerii catre locuri de muncă- societătii  
cu capital privat din municipiul Buzău si  către societatile agricole din 
localitate. 
Comuna Florica este electrificată în proportie de 100%, iluminatul public fiind 
asigurat pe întreg perimetrul comunei cu corpuri de iluminat instalate pe 
stâlpii de electricitate.  

Comuna Florica este străbătută de drumuri comunale asfaltate în 
proportie de 100% care fac legatura cu drumurile de exploatatie spre 
suprafetele de teren agricol extravilan detinute de către cetăteni sau de către 
asociatiile agricole de pe raza comunei. 

Pe raza administrative-teritoriala a comunei Florica, judetul Buzău, 
exista obiective cu capital de stat si privat, dintre care enumerăm: 

Primaria si Consiliul Local al comunei Florica, Casa de cultură,, Floare 
de câmpie”, Scoala Gimnazială Florica si Gradinita cu program normal Florica, 
Baza sportivă, Centru Medical unde isi au sediile Cabinetul medical, Cabinetul 



stomatologic, Farmacia umană si Postul de politie Florica, Biserica Sfânta 
Cuvioasa Parascheva si Capela ,,Sfântul Gheorghe”, precum si o retea 
comercială formată din mai multe magazine. 
		
CAPITOLUL	III	
DISPOZITIVUL	DE	PAZĂ	SI	NECESARUL	DE	PERSONAL	

În conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor pentru organizarea 
pazei şi menţinerea ordinii şi liniştii publice pe teritoriul administrativ al 
comunei Florica, paza se organizează prin agenti de paza, posesori ai 
atestatului pentru activitati de pază, angajaţi cu contract de muncă, în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, astfel: 

Postul nr.1 – Primaria Comunei Florica. 
Postul nr. 2- Scoala Gimnaziala Florica. 

      În scopul asigurării pazei si securitătii bunurilor apartinând proprietarilor 
privati si publici, precum si a integritatii corporale si sănătătii persoanelor 
fizice, a fost implementat proiectul Achizitionare sistem de supraveghere video 
la nivelul comunei Florica, judetul Buzău, sistem compus din 15 camere video 
amplasate în zonele de intrare si iesire în toate laturile comunei, precum si 
asupra obiectivelor principale din localitate, astfel ca pe timpul noptii nu mai 
este necesara patrularea cu personalul de pază din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 
      Pentru întărirea sistemului de pază conform Legii  nr.333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, în 
comuna Florica, va se vor executa urmatoarele : 
  -Asigurarea unui iluminat public corespunzator pe timp de noapte în 
comună , prin montarea unui sitem de iluminat performant pe fiecare stâlp de 
electricitate; 
  -Asigurarea patrularii echipajului de politie în functie de disponibilitatea 
si programul  stabilit de către sefii ierarhici; 

-Conform Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea 
fizica pentru obiectivul Primaria Comunei Florica  nr. 101/18.05.2021 vor fi 
montate sisteme de alarmare împotriva efractiei; 
  -Consemnul posturilor; 
 

CAPITOLUL IV.  
SISTEME TEHNICE DE PROTECŢIE ŞI DE ALARMARE. În cazul în 

care pe timpul executării serviciului de pază apar diferite situaţii, se va proceda 
la anunţarea imediată a APELULUI de urgenţă 112, a organelor de poliţie 
locală, şi a conducătorilor unităţilor în cauză.  
 

CAPITOLUL V. 
 CONSEMNUL GENERAL PENTRU PERSONALUL DE PAZĂ:  
 Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce  



revin, fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor şi 
valorilor. În general persoanele care intră în serviciul de pază verifică modul de 
asigurare a obiectivelor care sunt în raza lui de pază, iar în caz de constatare a  
distrugerii si efractiei, anunţă primarul şi raportează Postului de Poliţie.  

În timpul serviciului personalul de pază este obligat:  
a) să cunoască locurile si punctele vulnerabile din perimetrul 

obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aduca 
prejudicii unitătii păzite;  

b) să păzească obiectivul, bunurile si valorile nominalizate în planul de 
pază si să asigure integritatea acestora; 
  c) să oprească si să legitimeze persoanele despre care există date sau 
indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele 
care încalca normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul 
infractiunilor flagrante, să oprească si să predea politiei pe faptuitor, bunurile 
sau valorile care fac obiectul infractiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri 
pentru conservarea ori paza lor, întocmind totodată un process verbal pentru 
luarea acestor măsuri;  

d) să aducă la cunostintă de îndata sefului sau ierarhic si conducerea 
unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării 
serviciului si despre măsurile luate;  

e) în caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apă, 
combustibili ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si în 
orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de 
îndată la cunostinta celor în drept asemenea evenimente si să ia primele 
măsuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;  

f) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere si de salvare a 
persoanelor, a bunurilor si a valorilor, să sesizeze  seful serviciului voluntar 
pentru situatii de urgentă, pompierii si să anunte conducerea unităţii si politia;  

g) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a 
bunurilor si a valorilor în caz de dezastre;  

h) să sesizeze politia în legatură cu orice faptă de natură a prejudicia 
patrimoniul unitătii si să-si dea concursul pentru îndeplinirea misiunilor ce 
revin politiei pentru prinderea infractorilor; 

 i) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare si protectie 
cu care este dotat; 

 j) să poarte însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu 
exceptia locurilor de muncă unde se impune o alta tinută;  

k) să nu se prezinte la serviciu sub influenta băuturilor alcoolice si nici 
să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului; 

 l) să nu absenteze fără motive temeinice si fără să anunte în prealabil 
conducerea unitătii despre aceasta;  

m) să execute întocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vădit 
nelegale, si să fie respectuos în raporturile de serviciu; 

 n) să respecte consemnul general si particular al postului. 
 
 



 
 
CAPITOLUL VI.  
CONSEMNUL PARTICULAR PENTRU PERSONALUL DE PAZĂ:  
Persoana care urmează să îndeplinească atribuţii de pază sau protecţie 

trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  
- să fie cetăţean roman ; 
- să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;  
- să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei; 
 - să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;  
- să fie atestat profesional, potrivit prevederilor legii nr. 333/2003.  

În timpul serviciului personalul de pază este obligat:  
-să previna producerea oricăror fapte de natură antisocială si a 

prejudiciilor de natură materială sau umană ; 
-să aducă imediat la cunostinta conducerii administratiei publice locale 

evenimentele ce s-au produs pe timpul executării serviciului de pază; 
-să sesiseze politia în legatură cu orice faptă de natură să prejudicieze 

patrimuniul public si privat si să-si dea concursul pentru îndeplinirea 
misiunilor ce revin politiei în vederea retinerii infractorilor ; 

-să asigure paza bunurilor, a obiectivelor din zona obiectivelor si totodata 
să fie pregatit când în zona au loc fapte antisociale, asa încat să poată da relatii 
in legatură cu evenimentele petrecute : 

-să nu se prezinte la serviciu sub influenta băuturilor alcoolice, să nu 
doarmă sau să nu consume băuturi alcoolice în timpul serviciului ; 

-în caz de calamităti, accidente sau incendii să ia masuri de salvare a 
victimelor si să anunte organele de politie, conducerea Primariei si Pompierii în 
orice cauza se impune ; 

-să poarte numai pe timpul desfasurarii serviciului mijloacele de aparare 
si protectie si sa faca uz de acestea numai in cazurile si conditiile prevazute de 
lege ; 

-să respecte consemnul particular si secretul de serviciu in scopul 
asigurarii unui sistem de paza eficient si corespunzator necesitatilor institutiei 
si societatii; 

-coopereaza cu organele de politie în vederea mentinerii ordinii si linistii 
publice pe timpul serviciului de pază si cu ocazia unor manifestări publice. 
 

CAPITOLUL VII.  
LOCAŢIILE PERSONALULUI DE PAZĂ:  
Postul nr.1 – Primaria Comunei Florica; asigură paza si securitatea 

sediului administrativ, a bunurilor si valorilor Primariei comunei Florica, având 
ca responsabilitate principal casieria, arhiva si birourile din cadrul obiectivului, 
precum si zona de imprejmuire a obiectivului;  

Postul nr. 2- Scoala Gimnazială Florica; asigură paza si securitatea 
sediului administrativ, a bunurilor si valorilor Scolii Gimnaziale Florica, având 
ca responsabilitatea inclusiv sediul Gradinitei cu program normal Florica 
precum si zona de imprejmuire a obiectivului. 



 
 

CAPITOLUL  VIII.  
OBLIGAŢIA CONDUCĂTORILOR DE UNITĂŢI:  
a) raspund de organizarea si functionarea pazei unitătilor, bunurilor si 

valorilor pe care le detin, cu orice titlu;  
b) analizează temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele 

necesare, în raport cu natura, importanta, marimea si vulnerabilitatea 
unitătilor respective, 

 c) asigură, pentru executarea serviciului de pază, selectionarea 
persoanelor cu profil moral corespunzator, cu aptitudini fizice si profesionale 
necesare acestei activităti; 

 d) iau masuri de instruire specifică a personalului de pază si controlează 
modul în care acesta îsi executa atributiile de serviciu;  

e) incheie contracte de prestari de servicii in domeniul pazei, dupa caz. 
f)achizitionarea documentelor(registrelor) necesare desfăsurarii 

serviciului de securitate fizică; 
g)achizitionează uniforma si dotarea necesară pentru executarea 

serviciului de pază . 
 
CAPITOLUL  IX.  
ÎNDATORIRILE ORGANELOR DE POLIŢIE:  
a) avizeaza planurile de paza ale unitătilor la care paza nu este asigurata 

cu efective de jandarmi;  
b) acorda sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unităti în 

pregatirea personalului de pază si urmareste executarea intocmai a măsurilor 
stabilite prin planul de paza; 

c) eliberează atestate pentru încadrarea personalului de pază, după caz; 
 d) avizeaza personalul care solicita să urmeze cursuri de calificare in 

domeniul pazei;  
 

 CAPITOLUL XI.  
DOTAREA PAZNICILOR: 
Personalul din paza proprie se dotează cu uniforme, echipament de 

protecție și însemne distinctive, pe care le poartă pe timpul executării 
serviciului, telefon mobil, banderolă, un carnet pentru notarea diferitelor 
autovehicule şi persoane, care par a fi suspecte. Paznicii au obligaţia de a ţine 
un registru la locaţia stabilită prin cap. VII care trebuie să-l pună la dispoziţia 
organelor de control. 
 

CAPITOLUL XII. 
 LEGĂTURA CU ALTE FORŢE ŞI COOPERARE ÎNTRE PAZNICI:  
Paznicii pot lua legătura în caz de evenimente prin apelul de urgenţă 

112, anunţarea organelor de poliţie locale.  
 



CAPITOLUL XII.  
RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI: 
 Nerespectarea dispozitiilor prezentului plan de pază atrage, dupa caz, 

răspunderea civilă, materială, disciplinară, contraventională sau penală. 
Desfăsurarea de activităti de pază sau protectie, de proiectare, producere, 
instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a 
componentelor acestora fara atestat sau fara licenta de functionare prevazuta 
de lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 
ani.  
 

CAPITOLUL XIII.  
DISPOZIŢII FINALE:  
Serviciul de pază se execută pe timpul zilei  de la data aprobarii 

prezentului plan , între orele 08.00-16,00. Pentru buna desfăşurare a activităţii 
de pază, paznicii vor fi instruiţi de către organele de poliţie locale. 

 Paznicii vor fi controlaţi asupra modului în care îşi îndeplinesc 
atribuţiile de serviciu de către Primarul comunei, viceprimarul comunei şi de 
către agenţii Postului de Poliţie. 

Cu  responsabilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului 
Plan de pază  se însarcinează viceprimarul comunei Florica, domnul Băicus 
Cristian , prin personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Florica, judetul Buzău. 
  Agentii economici  urmeaza să-si  întocmeasca planul de pază propriu si 
să asigure paza bunurilor cu paznici proprii. 
      Prezentul Plan de pază  a fost intocmit in 3 exemplare si   întra în vigoare 
de la data aprobării de catre consiliul local Florica cu avizul postului de politie 

Anexa nr.1 face parte integrantă din prezentul Plan de pază. 
 
 

  
 
	
	
	 	



	
ANEXA	NR.	1		

Plan	de	paza	aprobat	prin	HCL	nr……/…………..		
	
	
	

TABEL	COMUNICATII-COOPERARE	
	

	
Nr.	
crt	

Denumirea	in	clar	a	
institutiei	

Denumirea	in		

clar	a	persoanei	

	

Functia		 Date	de	
contact	

	

1	 PRIMĂRIA	COMUNEI	
FLORICA	

ZAHARIA	ION	 PRIMAR	 0769289715	 	

	 	 BĂICUS	CRISTIAN	 VICEPRIMAR	 0764403091	 	
BĂDICU	CRISTINEL-
MĂDĂLIN	

PAZNIC	 0763360178	 	

MOISE	IONEL	 PAZNIC	 0766776362	 	
2	 POST	DE	POLITIE	FLORICA	 POPA	CORNEL	

VASILE	
SEF	POST	
POLITIA	

0728880440	 	

CANĂ	GABRIEL	 AGENT	POLITIE	 0767039902	 	
3	 SCOALA	GIMNAZIALĂ	

FLORICA	
COSTACHE	LILIANA	 DIRECTOR	

SCOALA	
GIMNAZIALĂ	
FLORICA	

0238782550	 	

4	 INSPECTORATUL	PENTRU	
SITUATII	DE	
URGENȚA,,NERON	
LUPASCU,,	BUZĂU	

-	 -	 112	 	

5	 SALVARE	 -	 -	 112	 	
6	 PROTECTIE	CIVILĂ	 -	 -	 112	 	
	 	 	 	 	 	
			
	

Aprobat,	
Primar,	

Ing.	Zaharia	Ion	
  


