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HOTĂRÂRE 
 

Referitor la: aprobarea Planului de pază la nivelul comunei Şopârliţa, judeţul Olt –  
anul 2020 

Având în vedere:   
- prevederile art. 18 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile H.G. 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; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; 
- referatul de aprobare nr. 744 din 20.03.2020; 
- raportul nr. 744 din 20.03.2020 al secretarului comunei Şopârliţa; 
- raportul nr. 16 din 30.03.2020 al comisiei juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţia 

mediului şi turism; 
 - raportul nr. 16 din 30.03.2020 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism; 

- raportul nr. 16 din 30.03.2020 al comisiei pentru activităţi sociale, culturale, culte, învăţământ, sănătate 
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport,  

în temeiul prevederilor art. 139 din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

                                                                           CONSILIUL LOCAL  

                                     al comunei Șopârlița, județul Olt, adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art. 1. Se aprobă Planul de pază al comunei Şopârliţa, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Primarul, viceprimarul comunei şi agenţii de poliţie vor urmări şi acorda sprijin concret desfăşurării 
acţiunii de pază, atât pentru obiective, cât şi pentru gospodăriile populaţiei. 
 Art. 3. Conducătorii unităţilor economice îşi vor asigura pază proprie la obiectivele ce le deţin, prin 
paznici salariaţi, cu avizul Poliţiei. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică primarului, viceprimarului comunei, agenţilor de poliţie, pentru 
ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului – judeţul Olt. 
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PLAN DE PAZĂ 
al Comunei Şopârliţa, Judeţul Olt 

2020 
 
 
 I.    SITUAŢIA OPERATIVĂ 
 

 Comuna ŞOPÂRLIŢA este aşezată în partea sudică a ţării la punctul 
de confluenţă dintre pârâul Olteţ şi râul Olt, într-o vastă zonă de terase fluviale 
ce apar la contactul piemontului Getic cu Câmpia Română. În cadrul judeţului 
Olt comuna ŞOPÂRLIŢA se situează în partea central-vestică a acestuia la o 
distanţă de aproximativ 25 km de municipiul Slatina, învecinându-se la vest cu 
comuna Pîrşcoveni, la sud cu comuna Dobrun, la nord cu oraşul Piatra-Olt, 
nord-est cu comuna Brîncoveni, sud-est cu comuna Osica de Sus. Relieful 
comunei este centrat pe valea inferioară a Olteţului şi terasele sale, cuprinzând o 
treaptă relativ mai înaltă aparţinând Câmpiei Caracalului. În sudul comunei îşi 
leagănă uşor apele râul Olteţ în lunca lui întinzându-se zăvoiul comunal. Din 
punct de vedere al solului suprafeţele cele mai mari ale comunei sunt ocupate de 
cernoziomuri dispuse simetric faţă de valea Olteţului. Comuna ŞOPÂRLIŢA 
este străbătută de drumul judeţean DJ 644 Caracal-Balş, iar legătura cu reşedinţa 
judeţului Olt este asigurată pe ruta- DJ 644 şi în continuare prin DN 70 Craiova-
Piteşti-Bucureşti sau pe ruta - DJ 644 şi în continuare prin DN 64(A) Caracal - 
Slatina. Legătura se poate realiza şi pe calea ferată pe ruta: Şopârliţa - Piatra-Olt 
– Slatina sau pe ruta: Braneţ - Piatra-Olt – Slatina. 
Comuna ŞOPÂRLIŢA, JUDEŢUL OLT, este întemeiată în anul 1476 dar 



atestată documentar în jurul anului 1642 în timpul domniei lui Matei Basarab, al 
cărui vistiernic boierul Ghinea, zideşte în punctul numit „ Zăpodie” pe terasa 
Olteţului, o biserică în jurul căreia se presupune că a fost vechea vatră a satului. 
Şopârliţa are un număr de 1312 locuitori şi 507 gospodării, comuna fiind 
reînfinţata în anul 2005. 
  Pe raza comunei Șopârlița sunt amplasate urmatoarele obiective: 
− Primăria comunei; 
− Școala cu clasele I-VIII; 
− Căminul Cultural; 
− Postul de poliție; 
− Biserica Ortodoxă; 
− Cabinetul Medical Individual Uman; 
− Farmacia Umana; 
− Centrul de Îngrijire și  Asistență Socială; 
 
 Repere geofizice. 
  -    Suprafaţa totală             - 1925 Ha; 
  -    Suprafaţa arabilă           - 1550 Ha; 
  -    Suprafaţa păşunilor       - 48 Ha; 
  -    Suprafaţa pădurilor       - 86 Ha; 
  -    Suprafaţa drumurilor    - 10,60 Ha 
 
    Repere economice 
  -    Societăţile comerciale existente: 
    S.C. = 6 
    I.F. = 1 
    I.I. = 3 
− Culturile vegetale. 

                     grâu; 
                     porumb; 
                     floarea soarelui; 
                     orz; 
                     rapiță; 
                     orzoaică: 

 
 II.    ORGANIZAREA PAZEI 
 
 În scopul asigurării pazei bunurilor  şi intergrităţii cetăţenilor pe timpul 
nopţii, a fost necesar să fie încadraţi cel puţin doi paznici care să patruleze pe 
raza întregii comune în funcţie de situaţia operativă şi de dispoziţiile primite de 
la organele în drept. 
 În conformitate cu prevederile H.C.L. Șopârlița nr. 16 din data de 



31.03.2020 a fost stabilită ca formă de pază , paza proprie. 
 Personalul de pază se compune din 3 paznici care poartă ca semn 
distinctiv un ecuson cu numele, prenumele şi însemnele instituţiei unde lucrează 
şi banderola pe braţul stâng „PAZA”, acestia fiind numiţii: 
- Vărzaru Ion – la sediul Primăriei Şopârliţa; 
- Ciobanu Cristian – paznic comunal; 
- Stoica Ion – paznic comunal. 

 
 III.   AMENAJĂRI, INSTALAŢII ŞI MIJLOACE TEHNICE DE 

PAZĂ         ŞI ALARMARE 
 
 Din punct de vedere a amenajărilor, instalaţiilor şi mijloacelor tehnice de 
pază şi alarmare, personalul de pază poate lua legătura permanent cu organele în 
drept care pot interveni în timp util la anumite evenimente sau în situaţii de 
urgenţă. 
 Comuna este iluminată in proporţie de 95 % pe timpul nopţii iar 
personalul de pază din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa are acces la instalaţia 
de alarmare acustică autorizată. 
 
 IV. PAZA TRANSPORTULUI VALORILOR 
  
 Transportul valorilor se efectuează cu genţi special destinate, asigurate cu 
sisteme de închidere, cu autoturismul de serviciu. Transportul se face de către 
persoana autorizată pentru categoria de valori, însoţită de un agent de pază 
înarmat şi instruit. 
 
 V.  CONSEMNUL GENERAL 
 
 În timpul serviciului, personalul de pază este obligat să dovedească în 
întreaga lui activitate o înaltă disciplină, să respecte cu stricteţe îndatoririle de 
serviciu, fiind direct răspunzător pentru paza bunurilor încredinţate şi de 
integritatea persoanelor. 

- să se prezinte cu 15-20 min. înainte de ora de intrare în post, să se 
informeze de la agentul de la care preia schimbul despre situaţia operativă şi să 
se instruiască citind documentele cu consemnul postului; 

- să ia în primire serviciul pe baza de proces-verbal de predare  primire, în 
care va consemna orice neregulă constatată, în cazuri deosebite anunţând 
operativ conducerea respectiv organul de poliţie local. 

- să cunoască particularităţile obiectivului, teritoriul acestuia, locurile şi 
punctele vulnerabile precum şi ale zonelor învecinate pentru a preveni 
producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii instituţiei primăriei şi 
localităţii în sine. 
 - să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de 



pază şi să asigure integritatea acestora; 
 - să încunoştinţeze de îndată şeful ierarhic despre producerea oricărui 
eveniment în timpul executării serviciului şi despre măsurile luate; 

- să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice, să nu 
consume băuturi alcoolice în timpul programului şi să nu permită introducerea 
de băuturi alcoolice în instituţie sau intrarea unor persoane aflate sub influenţa 
alcoolului; 

- să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările 
legale şi dispoziţiile interne, să urmărească deplasarea celor cărora li s-a permis 
accesul numai la locurile stabilite la intrare; 

- să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau 
indiciile că au săvârşit fapte care încalcă normele interne stabilite prin 
regulamente proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să oprească şi să predea 
poliţiei pe făptuitor împreună cu bunurile, instrumentele sau valorile care fac 
obiectul sau provin din infracţiuni, luând măsuri pentru conservarea ori paza 
acestora, întocmind un proces-verbal; 

- să nu permită nici unei persoane escaladarea gardurilor, ferestrelor, iar în 
caz de surprindere, să anunţe organele de poliţie şi să ia măsuri de reţinere a 
acestora până la sosirea poliţiei; 

- în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi salvare a 
persoanelor, bunurilor şi valorilor, să anunţe pompierii, conducerea instituţiei şi 
a poliţiei; să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi evacuarea 
bunurilor şi valorilor în caz de dezastre;  
 - să păstreze secretul de stat şi de serviciu, dacă prin natura atribuţiilor, are 
acces la asemenea date şi informaţii; 

- să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie 
cu care este dotat şi să facă uz de acestea numai în cazurile şi condiţiile 
prevăzute de lege; 

 - să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, 
cu excepţia locurilor de muncă unde impune o altă ţinută; 
 - să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil 
conducerea unităţii despre aceasta; 
 - să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit 
nelegale şi să fie respectuos în raporturile de serviciu; 
 - să respecte consemnul general şi particular al postului; 
 - să nu permită intrarea în unitate a persoanelor în stare de ebrietate. 

 
VI.  CONSEMNUL PARTICULAR 
 

 Personalul de pază îşi desfăşoară activitatea de pază pe raza întregii 
localităţi fiind echipat în ţinuta de serviciu şi are următoarele obligaţii: 

 - participă la paza şi apărarea sediului instituţiilor, din zona sa de 
responsabilitate, conform atribuţiunilor de serviciu şi planului de pază. 



- în caz de stare de necesitate, calamităţi naturale, incendii, etc. acţionează 
conform planurilor stabilite pentru aceste situaţii, participă la limitarea şi 
înlăturarea urmărilor unor astfel de situaţii, evacuează bunurile şi documentele 
într-un loc ferit şi le asigură paza, acordând sprijin membrilor din cadrul 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă; 

- fiecare paznic este dotat cu lanternă pe timp de noapte, îmbrăcăminte 
adecvată, fluier, vestă reflectorizantă şi posibilitatea urgentă de a interveni cu 
ceilalţi colegi de serviciu sau telefonic pentru o eventuală intervenţie de orice 
natură. 
 - activităţile specifice de pază: planificare, echipare, mijloace de protecţie 
sau controlul acesteia se îndeplinesc de către Primăria comunei Şopârliţa sau de 
către împuternicitul acesteia. 
          - obiectivele principale existente pe raza localităţii sunt: 
                            - Primăria comunei; 
                            - Școala generală; 
                            - Căminul cultural; 
                            - Postul de poliţie; 
                            - Biserica ortodoxă; 
                            - Cabinetul medical individual uman; 
                            - Farmacia Umana 
                            - Gospodăriile cetăţenilor. 
 
 VII.  MODUL DE ACŢIUNE ÎN CAZ DE INCENDIU SAU 
  EXPLOZII 
 
 - rezolvarea unor situaţii deosebite ce se pot ivi, se fac atât prin 
mobilizarea întregului personal al instituţiilor cât şi prin cooperarea cu alte 
organe şi forţe, după cum urmează: 
 - anunţă conducerea unităţii; 
 - organele de poliţie, pompieri, alte organe funcţie de natura 
evenimentului. 

 
VIII.   MODUL DE ACŢIUNE ÎN CAZUL CALAMITĂŢILOR 

    NATURALE 
 
 - anunţă conducerea unităţii şi organele de poliţie; 
 - dă alarma cu ajutorul alarmei acustice montate le sediul Primăriei 
Şopârliţa; 
 - ia măsuri de salvare a eventualilor accidentaţi şi a bunurilor materiale. 
 
 IX. DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE PAZĂ ŞI DE 
  ALARMARE 
 



 Pe lângă mijloacele tehnice de bază existente, mai sunt necesare şi 
întreţinerea acestora permanent prin grija Primăriei Şopârliţa, dupa o informare 
prealabilă în scopul procurării unor astfel de materiale în timp util. 

 
X.      MODUL DE ACŢIUNE. LEGĂTURA ŞI COOPERAREA CU 

    ALTE ORGANE CARE AU SARCINI DE PAZĂ A 
  OBIECTIVULUI 
 
 Asigurarea legăturii telefonice în caz de alarmă se va face cu: 
 - Primarul comunei Şopârliţa  tel. 0769355302 
 - Viceprimarul comunei  tel. 0786054259 
 - Primăria Şopârliţa  tel. 0249455.382 
 - Poliţia Şopârliţa  tel. 0249455.328 
 - Șef post poliţie                                  tel.  0742347794 
 - Medicul uman                                   tel.  0758086881 
 Personalul de pază mai poate alarma obiectivele prin instalaţia specială de 
alarmare existentă la sediul primăriei, fluier şi clopot cât şi prin viu grai când 
celelalte mijloace nu funcţionează sau nu pot fi folosite. 
 
 XI.    SARCINILE CONDUCERII UNITĂŢII PE LINIA PAZEI 

BUNURILOR DIN UNITATE 
 
 Pe linia Legii 333/2003 cu modificările şi completările ulterioare se 
desprind următoarele masuri: 
 - întocmirea graficelor cu personalul de pază ce efectuează serviciu de  
pază  pe bază de semnătură; 
 - verificarea modului de încadrare în program a persoanlului de pază 
precum şi de modul de acţiune în timpul serviciului. 
 - verificarea prezenţei permanente la serviciu şi a modului cum acesta 
contribuie la bunul mers al activităţilor; 
  - va prelucra sarcinile şi atribuţiunile ce revin personalului de pază printr-
un caiet de sarcini; 
  - răspunde de îndeplinirea tuturor obligaţiilor stabilite de lege pentru 
organizarea pazei bunurilor şi valorilor de pe raza comunei şi organizează 
serviciul de permanenţă a acestei activităţi. 
 
 XII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 
 Controlul modului cum se execută serviciul de zi şi de noapte se 
efectuează de către: 
 - Primarul comunei Şopârliţa şi împuterniciţii acestuia pe linie de pază; 
 - Politistul de proximitate; 
 Pentru desfăşurarea activităţii de instruire şi control a personalului de 



pază, răspunde poliţistul de proximitate Şopârliţa – ag.şef  Stancu Marian . 
 Activitatea de instruire pe line de protecţia muncii şi P.S.I. se va duce la 
îndeplinire de Viceprimarul comunei Şopârliţa – Iacob Ion. 
 Pentru executarea serviciului de pază, se folosesc următoarele documente: 
 - registru procese-verbale predare-primire serviciu pază; 
 - registru unic de control al organelor de poliţie şi jandarmerie; 
 - registru de evenimente; 
          - registru cu evidenţa intrărilor şi ieşirilor din unitate. 
 Prezentul Plan de pază împreună cu Schiţa cu amplasarea obiectivelor 
comunale, s-a întocmit în 3 (trei) exemplare. 
                          
 
                                                                                 
               PRIMAR                                                                   ÎNTOCMIT 
   NEAGU CRISTINEL                            VICEPRIMAR 
                                          IACOB ION  
 
 
 
 
 
                                                                             ȘEF POST POLIȚIE 
ȘOPÂRLIȚA                         
                                                                                    AG. ȘEF. PR. 
                                                                                           STANCU MARIAN 
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