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PLANUL DE PAZA
AL COMUNEI RACIU, JUDETUL DAMBOVITA
Comuna Raciu are o populatie de 3340 locuitori, fiind situata in centrul judetului
Dambovita, la Sud – Vest de Municipiul Targoviste, si este strabatuta pe latura de Nord, pe
o distanta circa 3 km, de DN 72 si DJ 702 B ce face legatura intre DN 72 si satele Raciu şi
Suta-Seaca pe o distanta de circa 7 km.
Intinderea comunei este de 25km 2, vecinatatile fiind urmatoarele :
- la Nord comuna Lucieni
- la Est comuna Piersinari
- la Sud comuna Dragodana
- la Vest DN 72 si comuna Lucieni.
Satele componente ale comunei Raciu sunt: Suta- Seaca, Raciu şi Silistea .
Pe raza comunei Raciu exista mai multe obiective economice şi edilitare, cum ar fi:
1. Statia de pompare a produselor petroliere ce apartine de S.C. Conpet SA Ploiesti - in
satul Silistea;
2. Mori pentru macinat cereale - in satele Silistea si Suta–Seaca;
3. Şcoli cu calsele I-VIII in satele Raciu si Suta–Seaca, şi cu clasele I-IV în satul
Silistea;
4. Gradinite de copii in toate satele;
5. Cabinet medical individual in satul Raciu;
In comuna Raciu si satele componente îşi desfăşoară activitatea un număr de 17
societati comerciale si asociatii familiale cu capital privat.
Legatura dintre satul de centru si celelalte sate apartinatoare comunei Raciu este
realizata cu ajutorul mijloacelor de transport in comun ce apartin societatii Mondotrans
Targoviste, precum si cu mijloace de transport proprietate privata a cetatenilor.
Drumul judetean 702B ce traverseaza satele Raciu şi Suta-Seaca este asfaltat pe o
portiune de circa 1 km in satul Suta–Seaca, fiind pietrut pe restul de 7 kilometri.
Întreaga comuna este electrificata, în satele Raciu, Silistea si Suta-Seaca funcţionând
iluminat public pe timp de noapte.
Ocupatia de baza a locuitorilor comunei noastre este agricultura si cresterea
animalelor, mare parte a cetăţenilor imbratisand aceasta activitate dupa 1989 cand au fost
disponibilizati de catre diferite intreprinderi din judet sau din tara.
În prezent circa 800-1000 persoane sunt incadrate in munca la diferite societati comerciale,
agenti economici şi institutii publice.
Analizand fenomenul infractional in primul trimestru al anului 2006, dar si in anii
precedenti, putem spune ca pe raza comunei au fost comise o serie de infractiuni, ponderea

acestora reprezentand-o faptele de distrugere in paguba avutului privat, violari de domiciliu,
furturi de animale, delicte silvice, abandonuri de familie si alte fapte antisociale sanctionate
de catre organele de politie, contraventii privind normele de convetuire sociala si de
mentinere a unui climat civic de ordine si liniste publica, precum si contraventii la regimul
circulatiei pe drumurile publice.

DISPOZITIVUL DE PAZA
In conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, pentru apararea avutului public si
privat al cetatenilor din aceasta comuna, precum si pentru mentinerea unui climat de ordine
si liniste publica dar şi pentru prevenirea si combaterea oricaror infractiuni sau alte fapte
sociale s-a stabilit si sunt prevazute a functiona un numar de 4 posturi de paza, dintre care un
post fix la sediul Primariei Raciu, unde paznic de noapte este dl. Neagu Stan, celelalte fiind
posturi mobile de paza.
La data intocmirii prezentului plan de paza, in satul Raciu functioneaza un post pe
paza mobil, paznic fiind dl. Marin Dumitru iar in satul Silistea functioneaza un alt post de
paza mobil, paznic fiind dl. Sorescu Nicolae. In afara paznicilor mentionati mai sus, paza pe
timp de noapte este asigurata de catre beneficiarii de ajutor social (barbati), care sunt
programati prin rotatie, cate doi, si executa serviciul de paza prin patrulare in satul
Suta-Seaca. La Şcoala Suta-Seaca serviciul de paza este asigurat de catre dl. Ibrisin
Gheorghe, angajat al respectivei instituţii.
Paznicul postului fix de la sediul Primariei Raciu are ca sarcina de serviciu sa
supravegheze curtea si sediul primariei, precum si dispensarul uman, telecentrul Raciu,
Caminul Cultural Raciu si gospodariile din apropiere. Toti paznicii au obligatia sa
informeze agentii postului de politie Raciu, dar si conducerea primariei Raciu, de
constatarile pe care le fac, zilnic si periodic.
Posturile de paza mobile sunt repartizate pe sate astfel: Suta –Seaca 2, Raciu 1,
Silistea 1.
Conform Hotararii Consiliului Local Raciu nr. 28 din data de 27.09.2005, fiecare
gospodarie va plati taxa de paza care este de 15 lei RON/gospodărie/an, aceasta suma fiind
achitata si de familiile care nu locuiesc pe raza comunei noastre, dar detin propriatati in
satele componente ale acesteia. In functie de sumele incasate pana in luna martie 2006 vom
angaja personal de paza, calificat in conditiile legii, prioritatea reprezentand-o satul Raciu.

CONSEMNUL POSTURILOR DE PAZA
In timpul executarii serviciului de paza, paznicii vor avea urmatoarele sarcini de
executat:
- sa asigure paza si securitatea obiectivelor, bunurilor si locuintelor cetatenilor ori altor
obiective economice, institutii publice ori private de pe raza posturilor de paza;
- sa verifice daca obiectivele din posturile de paza pe care le au in consemn sunt asigurate
corespunzator( incuietori sigure, grilaje metalice etc.), iar in cazul constatarii unor

-

-

deficiente, sa anunte de indata conducerea primariei si organele de politie locala, luand
totodata masuri de asigurare a pazei unitatii respective in limitele competentei;
sa asigure ordinea si linistea publica in zona de responsabilitate;
sa nu paraseasca postul de paza ori itinerariul de patrulare stabilit, decat in cazul in care
situatia impune acest lucru sau cand primesc ordine de la conducerea primariei ori de la
organele de politie locala;
sa opreasca si sa legitimeze persoanele suspecte, depistate in zona lor de responsabilitate;
sa noteze in carnetelele proprii ce trebuie sa le aiba asupra lor toate vehiculele ce
tranziteaza zona pe care o au in consemn indicand numarul de inmatriculare, numar
ocupanti, culoare autovehicul, directie de deplasare, ora observarii si alte particularitati(
zgomote suspecte, tipete, craunit de pasari si muget de animale) ce ar putea interesa
organele de politie;
sa se prezinte la serviciu la orele stabilite si sa fie echipat corespunzator, in functie de
anotimp si conditii meteo, sa poarte in permanenta pe timpul efectuarii serviciului
banderola cu inscriptia PAZA ori PO, sa aiba lanterna, fluier si cate un baston de cauciuc;
sa dea concursul agentilor de la politia locala cand situatia o impune ( scandaluri,
altercatii ) si sa colaboreze cu ceilalti paznici.
MODUL DE ACTIUNE AL PAZNICILOR IN DIVERSE SITUATII
1. In cazul producerii unor incendii, inundatii ori alte calamitati naturale, va anunta
deindata conducerea primariei Raciu, formatiunile PSI din localitate, agentii
postului de politie Raciu, va alarma alti cetateni din apropiere luand totodata
masuri de localizare si stingere a incendiului de salvare a victimelor si bunurilor.
2. In caz de accidente grave de circulatie, va lua masuri de salvare a victimelor
acordand primul ajutor, anuntand agentii postului de politie.
SEMNE STABILITE INTRE POSTURI

Legatura dintre posturile de paza de pe raza comunei se va face prin semnale cu
fluierul, intre paznicii din Raciu si paznicul primariei Raciu iar paznicii din celelalte sate
care patruleaza cate doi, vor tine legatura cu organele de politie telefonic, daca situatia o
impune.
Semnele date cu fluierul vor fi:
- trei fluieraturi scurte – la mine pentru ajutor;
- doua fluieraturi lungi – opreste si retine;
- o fluieratura scurta – atac la obiectiv.
In cazul observarii unor incendii, explozii, inundatii ori alte evenimente grave, personalul
care executa serviciul de paza pe raza comunei va alarma prin fluier ori prin alte mijloace
pe care le au la indemana ( telefoane, toaca, strigate) conducerea primariei si pe agentii
postului de politie, care la randul lor prin punere in functiune a sirenei vor alarma
intreaga populatie din localitate.
Serviciul de paza se va executa intre orele 21.00 – 05.00.

DISPOZITII FINALE
Instruirea personalului de paza de pe raza comunei se realizeaza de catre agentii
postului de politie dupa un program dinainte stabilit( de regula lunar) sau de câte ori situatia
o impune (sambata, duminica si in zilele cand subofiterii asigura permanenta la postul de
politie, cu ocazia controalelor efectuate pe timp de noapte).
Prezentul plan de paza se completeaza si cu planul de paza intocmit la nivelul
Postului de politie Raciu in caz de atac la sediul primariei si respectiv sediul postului de
politie Raciu.
Verificarea personalului de paza va fi facuta de catre primarul si viceprimarul
comunei precum si de catre agentii postului de politie local.
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