
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 34 

din 22  martie 2016 
 

Privind aprobarea planului de paza al Comunei Tureni 
 

 
Consiliul local al comunei Tureni, judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru odinară din data de 

22.03.2016;  
Ţinând cont de : 

-   Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, 
actualizată; 

 
În baza art. 11 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor; 
  -  art. 36 alin, alin.(4) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 ; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1904 din 14.03.2016 al compartimentului de 
specialitate  precum şi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. I , II şi III din cadrul 
Consiliului local ;  
 
        În temeiul drepturilor conferite prin art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta HOTĂRÂRE   

 
Art. 1. Se aproba planul de pază al bunurilor şi cetăţenilor din Comuna Tureni, conform 

anexei nr. 1, anexă care face parte integrantă din prezenta horărâre.  
Art. 2.  Planul de paza va fi valabil pana la adoptarea unei noi hotarari de Consiliu Local. 
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul Comunei Tureni şi compartimentul Politie Locala.  
Art. 4. Prin grija secretarului Comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut 
de lege către :           

            - Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,       
  -  Primarul Comunei Tureni,  

            -  Politia Locala 
 -  Politia Rurala Tureni 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
                                                                                                                                                                                            
MOROVAN VASILE                                              OLTEAN GABRIEL IOAN    
                                           
 

 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215 / 2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare :     
 Nr. consilieri in funcţie  =  11               Voturi „ Pentru ”        =        11    
 Nr. consilieri prezenţi    =  11                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0    
       „ Abţineri ”                =         0  
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ROMÂNIA                                                                               SECRET DE SERVICIU 
JUDEŢUL CLUJ                                                                        Ex. Nr. ________ 
PRIMĂRIA COMUNEI TURENI 
Nr._______ din _____________ 
                                                                                             
 

PLAN  DE  PAZĂ 
al comunei TURENI, judeţul Cluj 

 
 
        CAP. I – SITUAŢIA OPERATIVĂ 
        Comuna Tureni, are o populaţie de aproximativ 2208 locuitori. Este situată în zona central 
sudică a judeţului Cluj, la o distanţă de 22 Km. de municipiul Cluj Napoca şi la o distanţă de 10 Km. 
de municipiul Turda . 
         Comuna se învecinează în partea sud estică cu Municipiul Turda, la sud cu comuna Petresti de 
Jos, la vest cu comuna Ciurila, la nord cu comuna Feleacu si Aiton. 
         Pe raza comunei, care este compusă din cinci localităţi, respectiv satul Tureni , Ceanu Mic, 
Comsesti, Martinesti şi satul Micesti, care se întinde pe o suprafaţă de 7404,24 hectare, existând un 
număr de 1381 imobile, din care 1359 locuinţe şi 22 obiective economice, din care cele mai 
importante sunt: Consiliul Local Tureni, Postul de Poliţie, Dispensarul uman, Dispensarul veterinar, 
cinci şcoli, patru  Cămine Culturale, zece magazine mixte, doua restaurante, un bar si doua pensiuni, 
cincisprezece Biserici (cinci ortodoxe, una romano-catolică, una reformată, doua unitariene, trei 
penticostale, una baptista si doua martorii lui Iehova), o moara, două agenţii poştale, sase puncte de 
colectare a laptelui . 
        Comuna este electrificată în întregime şi are 40 Km. de străzi pietruite şi asfaltate, iar legătura cu 
municipiul Turda se face pe D.N.1-E60, iar legătura cu municipiul Cluj Napoca se face pe  D.N.1-
E60. 
         Populaţia comunei Tureni, este compusă din români, maghiari şi  rromi . 
         O  parte insemnata a locuitorilor comunei, lucrează în comună, ocupându-se cu agricultura şi 
zootehnia, în special cu creşterea bovinelor si ovinelor de lapte . Un număr mic dintre locuitori, 
lucrează în industrie, comert, invatamant si sanatate . Procentul populaţiei tinere este mai ridicat în 
satul Tureni . 
         Specificul comunei din punct de vedere economic, este agricultura, predominând producţia 
vegetală şi cea zootehnică . Forma de exploatare a pământului fiind cea particulară,  combinată cu cea 
de exploatare în arendă . 
         Din punct de vedere infracţional şi contravenţional, în ultima perioadă s-a constatat o creştere a 
numărului de infracţiuni în special cele privind avutul particular, indeosebi furtul de material lemnos 
din padurile din imprejurimi, s-au cele cu violenţă, in special in randul populatiei de etnie rroma şi a 
diminuării nivelului de trai a populaţiei, ca urmare a situaţiei economice şi sociale a întregii ţări . 
 
        CAP. II – DISPOZITIVUL DE PAZĂ  
         În vederea apărării avutului public şi privat, apărarea persoanei şi drepturilor sale, precum şi 
pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, pe raza comunei Tureni s-a organizat pază obştească, 
politie locala, după cum urmează : 

         Postul numărul 1 – post mobil în satul Tureni,Ceanu-Mic, Comsesti, Martinesti si Micesti, 
format din trei persoane, care execută serviciul de pază . 
 

        Cele trei persoane care efectuează serviciul de pază sunt angajaţi ai Primăriei Tureni. Iar servicul 
de paza se va efectua atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte ( in functie de necesitati). 

         CAP.III – CONSEMNUL GENERAL 
        Conform Legii nr.333 / 2003, persoana care execută serviciul de pază obştească trebuie să 
cunoască toate îndatoririle şi obligaţiile pe care le are ca paznic şi trebuie să le respecte în scopul 
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asigurării unei bune desfăşurări a serviciului de pază şi apărare a bunurilor, stabilite prin consemn, 
asigurarea ordinii şi liniştii publice, astfel : 
- să poarte semnul distinctiv şi să fie echipat adecvat sezonului, precum şi dotarea necesară 
(bâtă, fluier, lanternă) ; 
- să fie vigilent şi să păstreze secretul de serviciu ; 
- să nu consume băuturi alcoolice, înainte de a intra în serviciul de pază şi nici în timpul 
executării acestuia ; 
- să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date şi indicii temeinice că au 
săvârşit infracţiuni sau contravenţii şi să le reţină orice date de natură a ajuta la identificarea şi 
prinderea acestora ; 
- să încunoştinţeze de îndată organele de poliţie în cazul comiterii unor infracţiuni şi să 
raporteze orice eveniment avut în timpul executării serviciului, atât organelor de poliţie cât şi 
primarului comunei ; 
- în caz de incendiu, vor lua primele măsuri de stingere, limitare a focului, salvarea bunurilor şi 
persoanelor, concomitent cu sesizarea organelor de poliţie, pompieri şi alte forţe capabile să ajute la 
stingerea incendiilor ; 
- în cazul unor calamităţi, vor lua primele măsuri pentru salvarea victimelor şi bunurilor 
acestora, să alarmeze populaţia şi organele specializate pentru a interveni . 
 
CAP. IV – CONSEMNUL PARTICULAR 
A.) CONSEMNUL PARTICULAR AL POSTULUI Nr. 1 
    a) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor 
sanitare publice, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte 
asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/ subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de 
ordine şi siguranţă publică; 

    b) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la 
activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori 
catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

    c) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea 
părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea 
acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în 
condiţiile legii; 

    d) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei 
privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare 
a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat 
în capturarea şi transportul acestora la adăpost; 

    e) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din 
instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 

    f) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia 
mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale 
promoţionale, manifestărilor cultural artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, 
precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de 
persoane; 

    g) asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea comunei şi/sau în administrarea 
autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite 
de consiliul local; 

    h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 
convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă; 
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    i) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi 
instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru 
persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 

    j) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul 
integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale; 

    k) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare 
şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale; 

   l) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 

    m) acordă, pe teritoriul comunei, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul 
menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. 

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii: 
    a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul 
de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru 
îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 

    b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind 
funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele 
unde se aplică marcaje rutiere; 

    c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor 
naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte 
asemenea fenomene, pe drumurile publice; 

    d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor 
de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de 
pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau 
comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică 
aglomerări de persoane; 

    e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în 
cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă; 

    f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru 
asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 

    g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele 
măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se 
impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară; 

    h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, 
staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare 
a autovehiculelor staţionate neregulamentar; 

    i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă 
admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a 
conducătorilor acestor vehicule; 

    j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, 
biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 

    k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la 
circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile 
de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap; 

    l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor/ subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale; 

    m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea 
deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al 
autovehiculelor abandonate pe domeniul public. 
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În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele 
atribuţii: 
    a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de 
construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu; 

    b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a 
lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 

    c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă 
formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a 
activităţii economice; 

    d) participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără 
autorizaţie pe domeniul public sau privat al comuneiori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor 
administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea 
protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni 
specifice; 

    e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în 
domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a 
contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care 
coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui 
consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază de competenţă s-a 
săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia. 

În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

    a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare 
a deşeurilor menajere şi industriale; 

    b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor 
legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 

    c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor; 

    d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al comuneisau pe spaţii aflate în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes 
local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora; 

    e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora; 

    f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, 
îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor; 

    g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, 
potrivit legii; 

    h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu 
graficele stabilite; 

    i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice 
locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a 
surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor; 

    j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării 
atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale. 

În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii: 
    a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a 
activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei 
publice locale; 

    b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori 
economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, 
târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor 
agroalimentare; 
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    c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a 
documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a 
avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei 
publice centrale şi locale; 

    d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios; 

    e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de 
comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; 

    f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al 
operatorilor economici; 

    g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii 
administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale 
ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora; 

    h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte 
normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale; 

    i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a 
consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora; 

    j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a 
produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care 
identifică nereguli; 

    k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de 
comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale; 

    l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării 
atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale. 

În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii: 
    a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 

    b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu 
caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute 
de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date; 

    c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au 
persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

    d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în 
legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au 
acte de identitate. 

n cazul în care se constată deficienţe sau nereguli se vor anunţa imediat organele de poliţie locale şi 

conducătorul unităţii (dacă acesta se află pe raza localităţii) . 

Punctul de bază al acestui post de pază, este Consiliul Local Tureni, iar punctul unde politistii locali 
pot fi găsiti la diferite intervale de timp, este sediul Primariei Tureni. 
Serviciul de politie locala se va executa prin patrulare pe raza tuturor satelor apartinand Comunei 
Tureni, avându-se în vedere ca în cadrul traseului parcurs să se atingă toate locurile şi punctele 
obligatorii de trecere, casele izolate şi obiectivele economice . 
De asemenea politistii locali vor însoţii în patrulare lucrători Postului de Poliţie, precum şi pe 
Primarul s-au Viceprimarul comunei, la solicitarea acestora . 
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POLITISTILOR LOCALI   LE  ESTE INTERZIS : 

- Să lipsească nemotivat de la serviciu ; 
- Să părăsească postul de pază fără aprobare ; 
- Să doarmă în timpul serviciului ; 
- Să se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice s-au să consume băuturi alcoolice 
în timpul executării serviciului ; 
- Să încredinţeze alte persoane neautorizate, să efectueze serviciul de pază în locul său ; 
CAP. V – ACCESUL ŞI CIRCULAŢIA ÎN OBIECTIV 

        Accesul în obiectivele de pe raza comunei, se face în conformitate cu prevederile legale, orarul 

de funcţionare, precum şi în cazul unei urgenţe ce nu suferă amânare . 

        CAP. VI – DOTAREA CU SITEME TEHNICE DE PAZĂ ŞI ALARMARE : 

         Obiectivele de pe raza comunei, sunt asigurate în marea majoritate cu sisteme supraveghere 

video şi alarmare. 

        CAP. VII – MODURI DE ACŢIUNE ÎN DIFERITE SITUAŢII 

        În cazul producerii unor calamităţi naturale, incendii, explozii şi în cazul unui atac armat, se va 

acţiona în aşa fel încât să salveze viaţa persoanelor aflate în pericol şi a bunurilor acestora, după care 

se va da alarma şi se vor anunţa organele competente . 

        CAP. VIII – DISPOZIŢII FINALE 

               Politistii locali vor fi instruiţi asupra modului de executare a serviciului de pază, de către 

Primarul, Viceprimarul comunei, sprijiniţi de către organele de poliţie, persoane care îi vor controla 

totodată cu privire la modul de executare a serviciului şi de respectare a consemnului general şi 

particular al posturilor . 

    PRIMAR                                  SECRETAR                                  AVIZAT 

Manaila Elena Daniela            Oltean Gabriel Ioan          Seful Postului de Politie Tureni  

                                                                                                                      Ag.şef adj. 

                                                                                                                   Catinean Alin 
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