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PLANUL DE PAZA
al comunei Vintila Voda
I. SITUATIA OPERATIVA
A. Localitatea Vintila Voda este situata in partea de N a judetului Buzau, fiind
tranzitata de D.J. 203K, D.J. 204C si D.J. 203A. Localitatea are in componenta 9 sate,
avand o populatie de 3400 locuitori.
Principalele obiective sunt: Primaria, Politia, 7 scoli generale, Spitalul Comunal –
cu paza proprie, Ocolul Silvic – cu paza proprie, Consum Coop Slanic cu 6 puncte de
lucru, Agentia CEC, Banca de Credit, Posta, 2 Camine Culturale.
Suprafata totala a comunei este de 6400 ha.
B.

Dispozitivul de paza

In scopul asigurarii pazei localitatii prin Hotararea Consiliului Local, paza va fi
asigurata de 1 paznic care va executa serviciul de paza pe timpul noptii, prin patrulare,
intre orele 2100 – 0500 .
C.

Consemnul general si particular al postului

- personalul de paza este obligat sa dovedeasca in timpul serviciului disciplina, sa
respecte indatoririle ce ii revin, fiind direct raspunzator pentru paza si securitatea
localitatii. Acesta, trebuie sa cunoasca obiectivele de pe raza de competenta si sa
informeze, orice nereguli constatate, organelor superioare, respectiv primarului sau
viceprimarului si organele de politie;
- serviciul de paza va fi executat prin patrulare pe jos sau cu bicicleta, in special
de-a lungul D.J. 203K, unde sunt amplasate principalele obiective.
II. MODUL DE ACTIUNE AL PERSONALULUI DE PAZA IN DIFERITE SITUATII
- in situatii de incendiu, explozii, avarii, inundatii, calamitati, va anunta imediat,
prin orice mijloace, primarul sau viceprimarul si organele de politie;
- de asemenea, va tine legatura cu paznicii de la Spitalul Comunal Vintila
Voda,Ocolul Silvic si Scoala de CoordonareVintila Voda, cerand sprijin sau acordand
sprijin daca situatia impune acest lucru;
- pana la interventia celorlalte organe va lua masuri de salvare a victimelor, de
inlaturare a cauzelor producerii evenimentului sau localizarea acestuia;
- va anunta organele de politie despre orice fapta penala sau contraventionala
comisa de diverse persoane pe raza localitatii.
III. DOTAREA PERSONALULUI DE PAZA
Paznicul va purta o banderola pe bratul stang, lantarna si fluier.

IV. SISTEMUL DE LEGATURA SI COOPERARE
Paznicul va tine legatura telefonic cu primarul sau viceprimarul si organele de
politie. De asemenea, va tine legatura, tot telefonic sau direct, cu ceilalti paznici de pe
raza localitatii.
V. DISPOZITII FINALE
Instruirea personalului de paza se va face lunar de catre organele de politie si
viceprimar.
Planul de paza a fost intocmit de viceprimarul comunei cu sprijinul organelor de
politie.
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