
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 
COMUNA UMBRARESTI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT ARAREA nr. 3 
din 23.01.2020 

privind: organizarea pazei comunale pe anul 2020 si stabilirea taxei speciale pentru plata 
serviciilor de paza 

Initiator: Stoica Paraschiv ,primarul comunei Umbraresti, judetul Galati; 
Nr. si data depunerii proiectului de hotarare: 335 din 17.01.2020; 

Consiliul Local al comunei Umbraresti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din 
data de 23.01.2020; 

Avand in vedere referatul de aprobare al initiatorului inregistrat la nr. 336 din 
17.01.2020; 

A vand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Umbraresti, inregistrat la nr. 337 din 
17.01.2020; 

A vand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
Avand in vedere prevederile art. 18 alin.(4) si alin.(5) din din Legea nr.333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

Avand in vedere prevederile art.l29 alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.g) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

In baza art.l39 alin.(3) lit.i) si ale art.l96 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1. In anul 2020 paza comunala se efectueaza cu paznici angajati . 
Art.2. Pentru plata serviciului de paza se stabileste o taxa speciala in sarcina 

proprietarilor de locuinte, in suma de 50 lei/locuinta. 
Art.3. Se aproba planul de paza conform anexei la prezenta hotarare. 
Art.4. Primarul va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, prin compartimentul 

de specialitate. 
Art.5. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectuluijudetului Galati in vederea 

e~~,taJ;u·· controlului cu privire la legalitate si se va aduce la cunostinta publica prin grija 

DE SEDINTA, CONTRASEMNBEAZA, 
SECRETAR, 

ANDRONIC EORGETA 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

COMUNA UMBRARE$TI 

CUI: 4393131 ; 
E-mail : umbraresti@gl.e-adm.ro 

Tel: 0236 829400; 0236 829077 ; Fax: 0236 829400 ; 0236 829077 

Nr.481123.01.2020 

AVIZAT APROB 

PLANUL DE PAZA 

al comunei Umbrare~ti, jud. Galati, 
pentru apararea bunurilor proprietate publica ~i privata ale unitatii 

administrativ-teritoriale, precum ~i a cetatenilor 

I. BAZA LEGALA 
-Legea ~.155/2010 , privind atributiile Politiei Locale in vederea pazei obiectivelor, 
ordinii ~i lini~tii pub lice; 
- Legea nr. 333/2003 rep., privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ~i protectia 
persoanelor, cu modifidirile ~i completarile ulterioare; 
- H.G. nr. 301 din 11.04.2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ~i proteqia 
persoanelor, modificata ~i completata. 

II. TERITORIUL COMUNEI: 

a) Dispunere: 
Din punct de vedere geografic, com. Umbrare~ti este o localitate de ~es, situata 

lao distanta de 60 km de mun. Galati ~i 15 km de mun. Tecuci amplasata de o parte si 
de alta a D.N. 25 si se invecineaza la Nord cu comuna Barcea, la Sud cu comuna 
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Ive~ti, la Est cu com. Cudalbi §i la Vest cu comunele Suraia din jud. Vrancea ~i 
Movileni, jud. Galati. 

Comuna Umbdire~ti este stdibatuta de raul Barlad, prin centrul comunei ~i de 
raul Siret, in partea de vest a teritoriului, in zona hotarului cu comuna Suraia, jud. 
Vrancea. 

Comuna se intinde pe o suprafata de 8063 ha (81 kmp ), din care distingem 1114 
ha padure, 1160 ha vie, 4142 ha teren arabil, 327 ha pa§une ~i alte suprafete, 
principalele culturi agricole ce se cultiva fiind graul, porumbul, legumele, floarea
soarelui, soia, plante tehnice, ~.a. 

Majoritatea locuitorilor comunei sunt legumicultori, iar unii dintre ace~tia sunt 
salariati la diferite societati din com una sau de pe raza jud. Galati, de asemenea multe 
familii tinere si tinerii sunt plecati la munca in U.E. (Italia, Spania s.a). 

In proportie de 98% populatia comunei este ortodoxa, iar restul de alte religii. 

b) Relieful comunei este direct influentat de a~ezarea sa in lunca Siretului inferior ~i 
marea Campie a Covurluiului, ambele cuprizand toata partea sudica a Moldovei. 

c) Clima are un caracter tipic continental de campie, cu ar§ita mare in timpul verii §i 
cu geruri §i vanturi putemice pe timp~J iemii. 

III. POPULATIE: 
' 

Populatie comunei este de 7198 locuitori, numarul familiilor fiind de 2492, din 
care 84 familii de rromi, formata din circa 385 persoane. Aceasta este compusa din 6 
sate, dupa cum urmeaza: 

1. satul Umbrare~ti, unde se afla §i centrul administrativ-teritorial al comunei, 
cu o populatie de circa 1951 locuitori. In acest sat exista §i un cartier cu 
cetateni de etnie rroma cunoscut sub numele de "Slobozia"; 

2. satul Umbrare~ti-Deal, unde se afla sediul postului de politie, cu o populatie 
de circa 2546 locuitori; 

3. satul Torce~ti, cu o populatie de circa 736 locuitori; 
4. satul Condrea, cu o populatie de circa 669 locuitori; 
5. satul Salcia cu o populatie de 941 locuitori, unde exista §i un cartier cu 

cetateni de etnie rroma, §i 
6. satul Sili~tea, cu o populatie de circa 357 locuitori. 

IV. CAl DE ACCES: 

In comuna Umbrare~ti se poate ajunge pe DN 25, drum national care face 
legatura intre mun. Tecuci §i mun. Galati, §i care tranziteaza satul Umbrare~ti-Deal pe 
o distanta de 4,5 km, pe DJ 253, drum judetean care face legatura intre com. Cudalbi, 
§i satul Umbrare§ti-Deal, pe latura de est a comunei, pe , drum comunal care face 
legatura intre com. Ive§ti §i satul Torce§ti, pe latura de sud a comunei, §i pe DC 60, 
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drum comunal care face legatura intre satul Podoleni, com. Barcea ~i satul Sili~tea, pe 
latura de nord-vest a comunei. 

De asemenea comuna, este strabatuta de doua retele de cai ferate, pe ruta Galati·
Tecuci in satul Umbrare~ti-Deal ~i pe rutaTecuci-Faurei ill afara satelor Sili~tea ~i 
Condrea. 
V. OBJECTIVE DE INTERES LOCAL: 

Pe raza comunei Umbrare~ti, i~i des:Ia~oara activitatea doua ~coli generale, una 
in satul Umbraresti-Deal, si una in satul Umbraresti. Scoala din satul Umbraresti 
detine o structurfi ~i pe r~za satului Condrea. De 'ase~enea, pe raza comunei i~i 
des:Ia~oara activitatea ~i un numar de trei gradinite. 

Transportul elevilor ~ia pre~colarilor catre ~i de la unitatile de invatamant, se 
efctueaza cu ajutorul a doua microbuze ~colare. 

Pe raza comunei i~i des:Ia~oara activitatea 19 unitati economice cu 70 puncte de 
lucru ~i 23 institutii publice din care mai importante sunt: 

- Primaria com. Umbrare~ti; 
Postul de Politie Comunal Umbrare~ti; 
2 ~coli generale ~i 3 gradinite; 
7 biserici; 
2 agentii po~tale; 
2 dispensare urmane; 
1 dispensar veterinar; 
2 unitati peco; 
1 unitate bancara CEC BANK, etc. 

VI. ECHIPAMENTELE DE SUPRAVEGHERE VIDEO A CAILOR DE 
ACCES: 

Teritoriul comunei Umbrare~ti este monitorizat printr-un sistem de supraveghere 
video, compus dintr-un nr. de 28 camere de supraveghere montate in punctele 
strategice ale cailor de acces (intersectii importante, piata agro-alimentara, primarie, 
puncte intrare/ie~ire din com una, etc.) 

VII. DISPOZITIVUL DE P AZA: 
l. Politia Locala monitorizeaza si supravegheaza personalul de paz;a. - ... --- ........ . .... ,. ----- . · - - - ··· ·· -- - ···- -- - - -· ··· -- --------- ~- - ···· -- --- - ---- . ·-· --- --· - ·- ···· ········-- - ------ . --- ., ----- -- ---- . '""'-

2. Paza in comuna Umbrare~ti se efectueaza cu personal de paza propriu, atestat 
§i angajat de catre Primaria com. Umbrarqti. 

In scopul asigurarii pazei obiectivelor bunurilor §i valorilor, precum ~i pentru 
mentinerea ordinii §i lini§tii publice pe raza comunei se constituie urmatorul dispozitiv 
de paza: 

1 - un post fix pe un singur schimb (schimb de noapte) la sediul Primariei 
avand in consemn ~i asigurarea pazei dispensarului uman §i a caminului cultural, §.a. ; 

- 2- un post fix pe timp de zi la sediul Primariei com. Umbrare§ti; 
- 3 - o patrula formata din trei persoane pe un singur schimb de noapte, pe 
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raza satelor Umbrare~ti, Torce~ti ~i Umbrare~ti-Deal, avand in atentie institutiile 
publice ~i locuintele ceHitenilor; 

- 4 - o patrula formata din trei persoane pe un singur schimb de noapte pe 
raza satelor Condrea, Salcia ~i Sili~tea. 

VIII. CONSEMNUL GENERAL ~I P ARTIClJLAR AL POSTURILOR 

l.Consemnul general 
a) Persona]l1l PoUtiei L99c:tle, p~JimPl1L~-,c.~cutarii §~J:Yi.c;iulu.j de paz~, ordine ~i 

lini~te . Pl1bli9a . ~a .CiV~Cil1DJ1~toar~!~ ~tr:intl_tii: 
a) mentine ordinea publica in)rl}ediata apropiere a unitatilor de invatamant, a 
unitatilor sanitare, in parcarile,,auto aflate pe domeniul public sau privat al unitatii 
administrativ-teritoriale, in zohele comerciale $i de agrement, in parcuri, piete, 
cimitire, etc.; 1 / 

b) participa, impreuna q/autoritatile competente prevazute de lege, potrivit 
competentelor, Ia activjt'ati de salvare $i evacuare a persoanelor $i bunurilor 
periclitate de calamit~·ti naturale ori catastrofe, precum $i de limitare $i inlaturare a 
urmarilor provocate 1de astfel de evenimente; 
c) actioneaza pentl u identificarea cer$etorilor, a copiilor li psiti de supravegherea $i 
ocrotirea parintilo( sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fara adapost $i 
procedeaza Ia in~6 rmarea $i incredintarea acestora compartimentului de asistenta 
sociala in vederea solutionarii problemelor acestora, in conditi ile legii; 
d) constata contraventii $i aplica sanctiuni, potrivit competentei, pentru 
nerespectarea/ legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculo$i sau 
agresivi, a cei'ei privind programul de gestionare a cainilor fara stapan $i a celei 
privihd proFectia animalelor $i sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea 
cainilor fara stapan despre existenta acestor caini $i acorda sprijin personalului 
specializat in capturarea $i transportul acestora Ia adapost; 
e) asigura protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din 
institutiile sau serviciile publice de interes local Ia efectuarea unor controale ori 
actiuni specifice; 
f) participa, impreuna cu alte autoritati competente, Ia asigu rarea ordinii $i lini$tii 
publice cu ocazia mitingurilor, mar$urilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor 
de pichetare, actiunilor comerciale promotionale, manifestarilor cultural-artistice, 
sportive, religioase sau comemorative, dupa caz, precum $i a altar asemenea 
activitati care se desfa$oara in spatiul public $i care implica aglomerari de 
persoane; 
g ) asigura paza bunurilor $i obiectivelor aflate in proprietatea unitatii $i institutiilor 
publice de interes local, stabilite de consiliul local; 
h) constata contraventii $i aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale 
privind convietuirea sociala stabilite prin legi sau acte administrative ale 
autoritatilor administratiei publice centrale $i locale, pentru faptele constatate In 
raza teritoriala de competenta; 
i) participa, alaturi de Politia Romana, Jandarmeria Romana $i celelalte forte ce 
compun sistemul integrat de ordine $i siguranta publica, pentru prevenirea $i 
combaterea infractionalitatii stradale; 
j ) coopereaza cu centrele militare zonale in vederea lnmanari i ordinelor de 
chemare Ia mobilizare $i/sau de clarificare a situatiei militare a rezervi$tilor din 
Ministerul Apararii Nationale; 
k) asigura masuri de protectie a executorilor judecatore$ti cu ocazia executari lor 
silite; 
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I) acorda, pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor 
competente cu atributii in domeniul mentinerii, asigurarii ~i restabilirii ordinii 
publice. 

b )P~rsqnall!l d.t:: P'lza, pe timpl!L t:X.~9l!t.a.rii $ervic;iului .... de .. p(lz~, va avea 
urma.toarele obligatji: 

- sa cunoasca punctele vulnerabile din perimetrul postului; 
- sa opreasdi ~i sa legitimeze orice persoana suspecta, iar in cazul1n care 

acestea au comis infractiuni, sa le retina ~i sa le predea politiei; 
- sa 1n~tiinteze de urgenta agentii de politie, despre orice eveniment ~i 

masurile luate; 
- sa acorde sprijin lucratorilor de politie ~i politie locala, pentru restabilirea 

ordinii ~i lini~tii publice, atunci cand se impune; 
- sa nu paraseasca postul ori itinerariul decat In cazuri exceptionare cu 

acordul organelor de politie sau a primarului; 
- In caz de incendiu, sau dezastre sa ia masuri pentru stingerea acestora ~i de 

salvare a persoanelor sau bunurilor, dupa care sesizeaza evenimentul prin SNUAU 
112; 

- pe timpul executarii serviciului de paza, ace~tia vor purta regulamentar 
Insemnele distinctive (vesta, banderola); 

- sa nu se prezinte la serviciu sub influenta alcoolului ~i sa nu consume 
bauturi alcoolice in timpul serviciului; 

- sa execute dispozitiile primarului, viceprimarului, ale agentilor de politie ~i 
politiei locale; 

sa se prezinte pentru executarea serviciului de paza in punctele stabilite, 
iar lunar, participa la instructajul racut de catre personalul desemnat de catre primarul 
comune1. 

2. Consemnul particular 
Posturile nr. 1- paznicul se va prezenta la serviciul de paza, la orele 21°0

, va 
purta pe durata executarii serviciului tinuta de serviciu, sa nu vina la serviciu sub 
influenta bauturilor alcoolice, ori sa consume pe durata serviciului; 

paznicul va patrula in imprejurimile sediului primariei, avand in atentie 
caminul cultural ~i sediul dispensarului uman; 

- in cazul sesizarii de catre cetatenii comunei sau de catre unul din paznicii 
aflati in patrulare, acesta va lua legatura de urgenta cu organele de politie, iar dupa caz, 
cu primarul comunei. 

Postul nr. 2 - paznicul care este de serviciu In bariera pe timp de zi, dupa 
terminarea programului functionarilor prirnariei, va avea in atentie sediul Primariei 
com. Umbrare~ti cu toate anexele, iar daca intervin probleme deosebite va anunta de 
Indata primarul comunei sau organele de politie, dupa caz; 

va nota toate persoanele suspecte aflate in zona, ora, directia de deplasare, 
locul ~i orice alte semnalmente sau date de interes. 

Postul nr. 3 - paznicii vor patrula pe raza satelor Umbrare~ti, Torce~ti ~1 

U mbrare~ti-Deal, 
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- cu ocazia executarii serviciului de patrulare, paznicii vor verifica gratiile ~i 

usile de la societatile comerciale, ~colile, gradinitele, bisericile, aflate In sectorul de 
patrulare; 

pe timpul patrularii, paznicii vor opri ~i legitima, dupa caz orice persoana 
inta.lnita pe traseu, va nota ora, locul ~i directia de deplasare, iar persoanele suspecte 
care nu-~i justifica prezenta la ora ~i locul respectiv, vor fi legitimate apoi va lua 
legatura cu agentul de politie sau politia locala de serviciu, pentru continuarea 
verificarilor; 

Postul nr. 4 - paznicii vor patrula pe raza satelor Condrea, Salcia si Sili~tea, 
- paznicii vor avea In vedere ~colile ~i gradinita de pe raza satelor, bisericile, 

cabinetul medical ~i societatile comerciale. 
- vor nota toate persoanele intalnite pe traseu, locul, ora ~i directia de deplasare; 
- vor anunta telefonic organele de politie, despre orice persoana suspecta 

intalnita pe traseu. 

Personalul de paza se va prezenta la serviciu la ora stabilita in functie de 
anotimp. Cei de la posturile fixe, la post, iar cei din patrule, in locurile stabilite. 

Controlul personalului de paza se va efectua de catre agentii de politie, primar, 
viceprimar ~i alte persoane desemnate de primar. 

IX. ECHIPAMENT, INSEMNE DISTINCTIVE 
1. P~ ~imPIJL~)(_er:£!t~rii ~~.rv.ig.iYll1i .cl~"'P.<:t.~.~' ~·grQ..m~ .. ~LH!li§J~ J?.uQJ!fa __ personalul 

Politiei L0£<:11~ ya ~ Pl1rtli tim.I,ta _ gpligatq[i~ de $~.ryi£iu GU jnsemnele specifice 
"POLITIA LOCALA" . .. ~ - .. ··~· ... 

2. Pe timpul executarii serviciului de paza, personalul va fi echipat cu echipament 
de proctectie Inscriptionat "PAZA", insemne disctictive ~i ecuson de identificare, 
lantema si baston. , 

X. MODUL DE ACTIUNE IN DIFERITE SITUATII 

In cazul sesizarii unor incendii, calamitati naturale ori comiterea unor infractiuni 
paznicul va lua de indata masuri de salvare a victimelor ~i anuntarea imediata a 
organelor de politie (a ~efului de post, Ag. ~ef Ivan Mariana la nr. de tel. 0766230665 
§i a ajutorilor: Ag. §ef Dumitra~cu Vasilica-Bogdan la nr. de tel 0743434014 ~i Ag. 
Scarlat Adi la nr. de tel. 0740128111) a primarului la nr. de telefon 0722.161.437, sau 
prin apel unic de urgenta 112. 

XI. DISPOZITII FINALE 
' 

Prezentul plan de paza a fost intocmit de Politia Locala Umbrare§ti, cu sprijinul 
Postului de Politie Comunal Umbrare§ti, agent §ef de politie Ivan Mariana ~i aprobat 
in baza HCL nr. ~, din .Z ~ . 01. 'UJU/ ~i intra in vigoare odata cu aprobarea 
acestuia de catre primarul comunei Umbrare§ti, Stoica Paraschiv. 

Nerespectarea prevederilor din prezentul plan de paza atrage raspunderea 
contraventionala conform Legii nr. 333/2003, modificata ~i republicata. 
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Planificarea in serviciul de paza va fi facuta de catre personalul desemnat de 
catre primarul comunei Umbrare~ti, in functie de evenimentele petrecute pe raza 
comunei, iar dotarea logistica va fi asigurata de catre Primaria com. Umbrare~ti. 

Personalul de paza este calificat ~i atestat. 
Se anexeaza tabel nominal cu personalul cu funqii de conducere, din cadrul 

UAT Umbrare~ti, al Postului Comunal de Politie, Politia Locala ~i al angajatilor din 
serviciul de paza. 

POLITIA LOCALA 

CONS ILlER V ASILIE NAT ALIA -- ~.'&=; · .. .. ..... . 
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