ROMÂNIA
JUDE ULăCOVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOT RÂREAăNR.ă67/2015
privind aprobareaăPlanulădeăordineăşiăsiguran ăpublic
al Comunei Ozun

Consiliul local al Comunei Ozun,ăjude ulăCovasna,
întrunităînăşedin ăpublic ăordinar ădinădataădeă1 septembrie 2015,
având în vedere prevederile Ordinuluiă ministruluiă administrațieiă iă interneloră nr.ă
92/2011ă pentruă aprobareaă Metodologieiă deă elaborareă aă planuluiă deă ordineă şiă siguran ă
public ăalăpoli ieiălocale;
v zândăavizulănr.ă7205/28.08.2015ăalăComisieiăLocaleădeăOrdineăPublic ăOzun,ă
în baza art.ă30ălit.ăg)ădinăLegeaăpolițieiălocaleănr.ă155/2010;
în temeiul prevederilor art.ă36ăalin.ă(2)ălit.ăa)ăşiălit.ăd)ăcoroborateăcuăceleăaleăalin.ă(3)ă
lit.ăb)ăăşiăalin.ă(6)ălit.ăa)ăpct.ă7,ăăart.ă45ăalin.ă(1)ăşiăcelor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administra ieiă publiceă localeă nr.ă 215/2001,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,

H O T

R E

T E

Art. 1. - Seăaprob ăPlanulădeăordineăşiăsiguran ăpublic ăalăComunei Ozun,ăprev zută
în anexa care faceăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre.
Art. 2. - Prevederileă prezenteiă hot râriă voră fiă duseă laă îndeplinireă de Polițiaă Local ă
Ozun.
Ozun, la 1 septembrie 2015.

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN
Havesch Sarolta

Difuzare:

1 ex. Politie locala Ozun

1ăex.ăPostulădeăPolițieăOzun

1ăex.ăafişare

,

Contrasemneaz :
secretara comunei,
Aczél Melinda Cecília

Anexa la H.C.L. nr. 67/2015

PLANUL DE ORDINE SI SIGURANTA
PUBLICA A COMUNEI OZUN
DISPOZI IIăGENERALE
În conformitate cu prevederile Legii 155/ 12.07.2010 – privindăPoli iaăLocal art. 29, lit. c,
laănivelulăPoli ieiăLocaleăaăComunei Ozun a fost întocmit „Planulădeăordineăşiăsiguran ăpublic ăală
Comunei Ozun avândă caă obiectiveă principaleă creştereaă capacit iiă operativeă şiă deă interven ie,ă
asigurareaă unuiă climată deă securitate,ă creştereaă siguran eiă civice,ă prevenireaă şiă combaterea
fenomenuluiăcontraven ionalăşiăinfrac ionalăşiăasigurareaăordiniiăşiăsiguran eiăpublice.
Planulă deă ordineă şiă siguran ă public ă aă fostă structurată peă cinciă capitole,ă conformă
MetodologieiăaprobateăprinăOrdinulăM.A.I.ă,ădup ăcumăurmeaz :
CAPITOLUL I:

ANALIZA SITUA IEIăOPERATIVE

CAPITOLUL II:

DISPOZITIVELEăDEăORDINEăŞIăSIGURAN
ŞIăZONELEăDEăRESPONSABILITATE

CAPITOLUL III:

EFECTIVELEăAFLATEăLAăDISPOZI IEăŞIăSUPORTULăLOGISTIC

CAPITOLUL IV:

INSTRUIREA
EFECTIVELOR
PENTRU
ACTIVIT ILORăŞIăCONTROLULăDISPOZITIVELOR

CAPITOLUL V:

DISPOZI IIăFINALE

ăPUBLIC ,ăMISIUNILEă

EXECUTAREA

BAZAăLEGAL

- Legeaănr.ă155/2010,ăprivindăPoli iaăLocal ;
- Legeaă nr.ă 333/2003,ă privindă pazaă obiectivelor,ă bunuriloră şiă valoriloră şiă protec iaă
persoanelor;
- H.G. 1.332/2010, privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare
a politiei locale;
- Ordinulă Ministruluiă Administra ieiă şiă Interneloră nr.ă 92/2011 , pentru aprobarea
MetodolgieiădeăelaborareăaăPlanuluiădeăOrdineăşiăSiguran ăPublic ăalăPoli ieiăLocale;
- H.C.L.nr 65/2010 privindă înfiin areaă Poli ieiă Localeă aă Comuneiă Ozună şiă aprobareaă
Regulamentuluiădeăorganizareăşiăfunc ionare;

CADRULăLEGISLATIVăDINăCOMPETEN AăPOLI IEIăLOCALE
- Legeaă nr.ă 61/1991ă republicat – pentruă sanc ionareaă fapteloră deă înc lcareă aă unoră normeă deă
convie uireăsocial ăaăordiniiăşiăliniştiiăpublice;ă
- Legeaănr.ă50/1991ărepublicat – privindăautorizareaăexecut riiălucr rilorădeăconstruc ii;ă
- O.U.G. nr. 97/1995 – privindă eviden a,ă domiciliul,ă reşedin aă şiă acteleă deă identitateă aleă
cet enilorăromâni;ă
- O.U.G. nr. 55/2002 – privindăregimulădeăde inereăalăcâinilorăpericuloşiăsauăagresivi;ă
- O.U.G. nr. 195/2002 – privindăcircula iaăpeădrumurileăpublice;ă
- H.G. nr. 1391/2006– pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002;
- O.G. nr. 99/2002 – privind comercializareaăproduselorăşiăserviciilorădeăpia ;ă
- H.C.L. nr. 34/2015 - privindăinstituireaănormelorădeăbun ăgospod rireăpeăteritoriulăComuneiă
Ozun
- H.C.L. nr. 9/2015 REP. – privindă stabilireaă unoră m suriă privindă stabilireaă regimuluiă deă
detinere a animalelor de companie si accesul acestora in unele zone publice
- H.C.L. nr. 21/2004 – privindăanimaleleănesupravegheateă g siteăpeăteritoriulăadministrativăală
Comunei Ozun
- H.C.L. nr. 48/2006 înregistrareaăunorăvehiculeălaăConsiliulălocalăOzunăşiăaăstabiliriiătraseelor
deăcircula ieăpentruăacestea
- H.C.L. nr. 31/2010 cu privire la completarea H.C.L. nr. 82/2009 privind reglementarea
circula ieiă autovehiculeloră destinateă transportuluiă deă m rfuriă şiă aă utilajeloră cuă masaă total ă
maxim ăautorizat ămaiămareădeă20ătoăînăcomuna Ozun

CAPITOLUL I
ANALIZAăSITUA IEIăOPERATIVEă
A. TERITORIUL:

Comunaă Ozun,ă cuă sateleă apar in toareă Ozun,ă Sîntionlunca,ă Lisn u,ă Lisn u-Vale,ă Bicfal u,ă
M gheruş,ă Lunca-Ozună areă oă popula ieă deă 4605ă locuitori,ă dup ă cumă urmeaz :ă Ozună 2552,ă
Sîntionlunca 796,ăLisn uă446,ăLisn u-Valeă87,ăBicfal uă379,ăLunca-Ozună189,ăM gheruşă111.
Comunaă esteă situat ă înă parteaă deă sudă aă jude uluiă Covasnaă laă oă distan ă deă 9ă Kmă deă laă
Sf.Gheorghe,ă prină comun ă treceă şoseauaă Na ional ă DNă 11ă Braşov-Oneştiă precumă şiă caleaă ferat ă
Braşov-Ciceu.ă Drumulă jude eană DJă 103ă Bă str bateă comunaă peă direc iaă N-Să trecândă prină Ozună şiă
Bicfal u.ăComunaăesteădelimitat ăînăparteaădeănordăcuăMun.Sf.Gheorghe,ălaăvestăcomunaăChichiş,ălaă
estăcomunaăReci,ăînăparteaădeăsudăesteăînvecinatăcuăcomunaăDobîrl u.
Teritoriulăcomuneiăseăîntindeăpeăoăsuprafa ădeă8505ăHa.
ComunaăOzunăesteăstr b tut ădeăaflaentulăOltului,RâulăNegruăcareăcolecteaz ăapaăpârâuriloră
Lisn uăşiăBicfal u.ăSuprafa aăcomuneiăOzunăseăafl ăpeăbazinulăhidrograficăRâulăNegru.
Toateăsateleăapar in toareăcomuneiăOzunăăsuntăelectrificate.ăDinănum rulătotalăalălocuitoriloră
25ășălucreaz ăînăunit ileăeconomiceădeăpeăteritoriulăcomunei,ă20ășălucreaz ăînăsociet iăcomerciale,ă
institu iiă dină Sf.ă Gheorghe,ă Braşovă şiă Prejmer,ă 7ă șă tr ieşteă dină ajutoră social,ă iar restul popula ieiă
lucreaz ăînăagricultur .
Regim climateric: Comuna are un regim climateric temperat – continental, regim meteo
normal,ătemperatur ămedieăanual ă12ăgradeăC,ăminimeleăfiindădeă –32ăgradeăCă,ăiarămaxim ădeă+35ă
grade C.
C iădeăcomunica ieă(rutiereăşiăferoviare):
ComunaăOzunăesteătraversatădeăDrumulăNaționalăDNă11,ărespectivădeăDrumulăjude enanăDJă
103 Chilieni – Ozun; ComunaăOzunăesteătraversatădeămagistralaăferoviar ă400ăcareăstr bateăjude ulă
deălaăsudălaănordăpeăoădistan ădeă45ă+ă400ăKm.ăSta iaăCFRăOzunăesteădeschis ătraficuluiădeăc l toriă
şiămarf ,ăfiindăsituat ălaăKmă25ăfa ădeăKmă0ăBraşov.

Lungimeaătotal ăaăstr zilorădinăcomun ăesteădeă120ăkm,ăaăsateleăcomponenteăfiindălaădistanț ădeă
2 km (Sîntionlunca), 5 kmă(Lisn u),ă5ăkmă(Bicfal u),ă7 kmă(Lisn uăVale),ă3ăkmă(Luncaă
Ozunului)ă iă9ăkmă(M gheru ).ă
Re eleăhidrografice:
Comunaăesteăstr b tutădeăRâulăNegruă iădeădeăafluen iiăacestuia,ărespectivăpâraulăLisn uăşiă
Bicfal u.ă
Obiectiveăturistice,ăeconomice,ăinstitu iiădeăinteresăpublic,ădeăcult,ămuzeisticăşiăalteălocuriă
deăinteresăpoli ienesc:
 Obiective turistice:
- Muzeulăs tescădinăM gheru ;
- Bisericile reformate, romano-catoliceă şiă ortodoxeă dină sateleă Ozun,ă
Sintionlunca,ăLisn u.ă
- BisericileăreformateăşiăortodoxeădinăsatulăBicfal u.ă
- Biserica reformat ădinăsatulăM gheruş.ă
- Bisericaăortodox ădinăsatulăLuncaăOzun.ă
- MonumenteleăistoriceădinăOzun,ăBicfal u,ăLisn u.ă
- Pl ciăcomemorativeădinăOzun,ăBicfal u,ăLisn u,ăM gheruş,ă
- Bazaăsportiv ădinăOzun,ăSintionluncaăşiăLisn u.ă
- Conacul Pünkösti din satul Ozun.
 Institu iiădeăinteresăpublic:
- I.P.J. Covasna – PostulădeăPolițieăOzun;
- Poli iaăLocal ăOzun;
- Prim riaăcomuneiăOzun;
- BibliotecaăComunal ădinăsatulăOzun;
- C mineleăculturaleădinăOzun,ăBicfal u,ăLisn u,ăM gheruş.
 Unit iădeăînv mînt:ă
- Scoala Gimnazial ă Tatrangiă Sandoră cuă unit ileă subordonateă dină fiecareă
localitateăaăcomunei,ăcuăexcep iaăLuncaăOzunăşiăLisn uăVale.
 Locuri de cazare în comun:
- Pensiunea Huszar, Pensiunea Mokus, Pensiunea Oreg Diofa, Pensiunea
TeglasădinăBicfal u;
- PensiuneaăMagdolnaăşiăPensiunea Pakucs din Sintionlunca;
- Camere de închiriat la I.I. Kloos Paula.
 Vehicule înregistrate în comuna Ozun:
ÎnăComunaăOzun,ăînăbazaăRegulamentuluiăpentruăînregistrarea,ăeviden aăşiăradiereaăvehiculelor,ă
careănuăseăsupunăînmatricul rii,ăavemăurm toareaăsitua ie:ă
- moped
= 99
- tractoare
= 142
- remorci
= 77
- atelaje hipo
= 49
 Locuriădeăinteresăpoli ienesc:
- Discoteci: Grausor Petronala I.I.din Ozun
- Baruri: Grausor Petronala I.I., Kloos Paula I.I., S.C.C. Starcoop, Markexport
Development S.R.L., S.C.HERTA S.R.L., S.C. HOPE TRAVEL EUROPE
SRL din Ozun, ERLEON S.R.L. laăBicfal u,ăBALINTCO iăTYROLIăS.R.L.ă
Sîntionlunca,ădou ăbaruriăînăLisn u.
 Pie e,ătârguri,ăoboare:ăSeăorganizeaz ăpiațaătradițional ăînăfiecareălun ă
B. POPULA IA:
a) Popula iaăcomunei: este de 4605 locuitori.

Zilnicăînăcomun ăseădeplaseaz ăaproximativă120ădeănavetiştiădinălocalit ileădinăapropiere,ăcareă
auălocuriădeămunc ăînăobiectiveleăeconomice.
b) Existen aăunorăgrup riăcuăpreocup riăinfrac ionale:
Nu este cazul.
c) Fluctua iaăpopula iei:
Traficulărutierăesteămaiăintensădiminea aăîntreăoreleă06,30ă– 08,00ăşiădup ăamiaz ăîntreăoreleă
14,00 – 16,30.ăTraseeleămaiăaglomerateăsuntăceleălegateădeăDrumulăNaționalăDN11,ăînăperioadaă
intr riiăşiăieşiriiădeălaăserviciuăaăangaja ilorăşiăceleădinăzonaăcentral .ăDeăasemenea,ăvalorileădeă
traficăauăcrescutăpeăDNă11,ăînăspecialăvinereaădup ăamiaz ăşiăluneaădiminea ăşiăînăpreziuaăunoră
s rb toriălegaleăşiătradi ionale.ăPrinăsta iaăC.F.R.,ăfolosindătrenurileădeăc l tori,ătrecăînămedieă200ă
persoane în 24 ore.
C. EVENIMENTE SOCIAL - ECONOMICE, POLITICE,
RELIGIOASE:
- 24 ianuarie, Unirea Principatelor Române;
- 15ămartie,ăComemorareaăRevolu ieiădeălaă1848;
- S rb toriăpascaleăcatolice;
- S rb toriăpascaleăortodoxe;ă
- S rb toareaăRusaliilor;
- Confirmarea - laăreligiaăreformat ;
- Miruitul – laăreligiaăromanoăcatolic ;
- Deschidereaăanuluiăşcolar;
- TârgulădeăToamn ;
- Ziua Armatei;
- Ziuaămor ilor;
- ZiuaăNa ional ăaăRomâniei;
- S rb torileădeăiarn ;
- AniversareaăRevolu ieiădină1989;
- Serb rileăz pezii ;
Manifest riătradi ionale:
- Zilele comunei Ozun;
- Ultimulăclopo el ;
- Recrutareaăşiăparadaăhusarilor ;
- Zilele recoltei
- Zileleăsatelorăapar in toareăcomuneiăOzun
D. STAREAăINFRAC IONAL ăŞIăCONTRAVEN IONAL :
- Nuădeținemăasemeneaădate.ă
E. CARACTERISTICILE FENOMENULUI CONTRAVEN IONAL:
- Nuădeținemăasemeneaădate.ă

SPORTIVE

SAU

CAPITOLUL II
DISPOZITIVELEăDEăORDINEăŞIăSIGURAN

ăPUBLIC

MISIUNILEăŞIăZONELEăDEăRESPONSABILITATE
ÎnăconformitateăcuăprevederileăDispozi ieiăI.G.P.R.ă7/2008,ăprivindăConcep iaădeăorganizareăşiă
ac iuneăaăstructurilorădeăordineăpublic ,ăteritoriulăcomuneiăaăfostăîmp r ităînăşapteăsectoareădeă
siguran ăpublic ă(celeășapteăsateăaleăcomuneiăOzun)ăşiăînăoptăzoneădeăpatrulare,ăconformă
h r iiăanexate.ăPoli iaălocal ăvaăac ionaăpentruămen inereaăordiniiăşiăliniştiiăpubliceăînăzonele
deăsiguran ămen ionateămaiăjos.

A.

DISPOZITIVELEă DEă ORDINEă ŞIă SIGURAN
RESPONSABILITATE:
Delimitareaăşiăconstituireaăzonelorădeăsiguran ăpublic

ă PUBLIC ă ŞIă ZONELEă DEă

ZONA NR. 1
1. Delimitarea zonei: satul Ozun, partea de Nord-Vest
2.ăObiectiveăşiălocuri de interes operativ:
-Cimitirul,ăStațiaădeăap ,ăBazaăsportiv ămultifuncțional ,ăParculădeăagrement,ăStațiaădeăepurare,ă
Platformaădeădepozitareăaăde eurilor,ăStațiaădenumit ăDeruba.ă
ZONA NR. 2
1.ăDelimitareaăzonei:ăsatulăOzun,ăparteaădeăCentruă iăSud-Est
2.ăObiectiveăşiălocuriădeăinteresăoperativ:
-ConaculăPunkosti,ăStradaăG rii,ăstrațiaădeăCFR,ăcartierulăblocurilor,ăParculăcentral,ăPrim riaă
comuneiăOzun,ă colaăGimnazial ăTatrangiăSandor.ăă
ZONA NR. 3
1. Delimitarea zonei: satul Sîntionlunca
2. Obiectiveăşiălocuriădeăinteresăoperativ:
-Cimitir,ăStațiaădeăepurare,ă coala,ăTerenulădeăsport,ăTerenulădeăjocă iădeăminifotbal,ăDispensarulă
medical,ăbisericileălocalit ții.
ZONA NR. 4
1.ăDelimitareaăzonei:ăsatulăLisn u
2.ăObiectiveăşiălocuriădeăinteresăoperativ:
-Cimitir,ăStațiaădeăepurare,ă coala,ăTerenulădeăsport,ăTerenulădeăjoc,ăC minulăcultural,ăbisericileă
localit ții,ăFostulăsediuăalăPrim riei.ă
ZONA NR. 5
1.ăDelimitareaăzonei:ăsatulăBicfal u
2.ăObiectiveăşiălocuriădeăinteresăoperativ:
-Cimitir,ăStațiaădeăepurare,ă coala,ăC minulăcultural,ăbisericileălocalit ții.ă
ZONA NR. 6
1. Delimitarea zonei: satul Lunca Ozun.
2.ăObiectiveăşiălocuriădeăinteresăoperativ:
-Cimitir,ăfostulăsediuăală colii,ăbisericaălocalit ții.ă
ZONA NR. 7
1.ăDelimitareaăzonei:ăsatulăLisn uăVale
2.ăObiectiveăşiălocuriădeăinteresăoperativ:
-Cimitir,ăfostulăsediuăală colii,ăC minulăcultural.ă
ZONA NR. 8
1.ăDelimitareaăzonei:ăsatulăM gheru
2.ăObiectiveăşiălocuriădeăinteresăoperativ:
-Cimitir,ă coala,ăParculădeăcopii,ăC minulăcultural,ăbisericaălocalit ții,ăMuzeulăs tesc.ă
N.B.ăPoli iaălocal ăOzunănuăasigur ăpazaăniciăunuiăobiectivădeăinteresăpublicălocal.ă

B.

DISPOZITIVULăPOLI IEIăLOCALEăOZUN
Poli iaă Local ă Ozună esteă prev zută cuă 4ă func iiă publice,ă dină careă înă prezentă suntă 2ă încadrate.ă
Organigrama prevedeădou ăcompartimenteădistincte:ăOrdineăpublica,ăcirculatieăsiăevidentaăpopulatiei,ă
respectivăDisciplinaăînăconstruc ii,ăafişajulăstradalăşiăproec iaămediului.ăAmbeleăcompartimenteăsuntă
în subordinea Primarului comunei Ozun.
C. MISIUNI SPECIFICE:
a)ăÎnădomeniulăordiniiăşiăliniştiiăpublice,ăprecumăşiăalăpazeiăbunurilor,ăPoli iaălocalãăareă
urmãtoareleăatribu ii:
- men ineă ordineaă şiă linişteaă publicãă înă zoneleă şiă locurileă stabiliteă prină planulă deă ordineă şiă
siguran ãăpublicãăalăunitã ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale,ăaprobatăînăcondi iileălegii;
- men ineă ordineaă publicãă înă imediataă apropiereă aă unitã iloră deă învã ãmântă publice,ă aă
unitã ilorăsanitareăpublice,ăînăzoneleăcomercialeăşiădeăagrement,ăînăparcuri,ăpie e,ăcimitire,ăprecumăşiă
în alteă asemeneaă locuriă publiceă aflateă înă proprietateaă şi/sauă înă administrareaă unitã ilor/ă
subdiviziunilor administrativ-teritorialeăsauăaăaltorăinstitu ii/serviciiăpubliceădeăinteresălocal,ăstabiliteă
prinăplanulădeăordineăşiăsiguran ãăpublicã;
- participã, împreunãăcuăautoritã ileăcompetenteăprevãzuteădeălege,ăpotrivităcompeten elor,ălaă
activitã iă deă salvareă şiă evacuareă aă persoaneloră şiă bunuriloră periclitateă deă calamitã iă naturaleă oriă
catastrofe,ăprecumăşiădeălimitareăşiăînlãturareăaăurmãrilorăprovocateădeăastfel de evenimente;
- ac ioneazãăpentruăidentificareaăcerşetorilor,ăaăcopiilorălipsi iădeăsupraveghereaăşiăocrotireaă
p rin iloră sauă aă reprezentan iloră legali,ă aă persoaneloră f r ă ad postă şiă procedeaz ă laă încredin areaă
acestoraă serviciulă publică deă asisten ă social ă înă vedereaă solu ion riiă problemeloră acestora,ă înă
condi iileălegii;
- constatãă contraven iiă şiă aplicãă sanc iuni,ă potrivită competen ei,ă pentruă nerespectareaă
legisla ieiăprivindăregimulădeăde inereăaăcâinilorăpericuloşiăsauăagresivi,ăaăceleiăprivindăprogramul de
gestionareă aă câiniloră fãrãă stãpână şiă aă celeiă privindă protec iaă animaleloră şiă sesizeazãă serviciileă
specializateă pentruă gestionareaă câiniloră fãrãă stãpână despreă existen aă acestoră câiniă şiă acordãă sprijină
personaluluiăspecializatăînăcapturareaăşiătransportul acestora la adãpost;
- asigurãăprotec iaăpersonaluluiădinăaparatulădeăspecialitateăalăprimarului,ădinăinstitu iileăsauă
serviciileăpubliceădeăinteresălocalălaăefectuareaăunorăcontroaleăoriăac iuniăspecifice;
- participã,ăîmpreunãăcuăalteăautoritã iăcompetente,ălaăasigurareaăordiniiăşiăliniştiiăpubliceăcuă
ocaziaă mitingurilor,ă marşurilor,ă demonstra iilor,ă procesiunilor,ă ac iuniloră deă pichetare,ă ac iuniloră
comercialeă promo ionale,ă manifestãriloră culturalartistice,ă sportive,ă religioaseă sauă comemorative,ă
dupãăcaz,ăprecumăşiăaăaltorăasemeneaăactivitã iăcareăseădesfãşoarãăînăspa iulăpublicăşiăcareăimplicãă
aglomerãri de persoane;
- asigurãă pazaă bunuriloră şiă obiectiveloră aflateă înă proprietateaă unitã ii/subdiviziuniiă
administrativ-teritorialeăşi/sauăînăadministrareaăautoritã ilorăadministra ieiăpubliceălocaleăsauăaăaltoră
servicii/institu iiăpubliceădeăinteresălocal,ăstabiliteădeăconsiliulălocal;
- constatãă contraven iiă şiă aplicãă sanc iuniă pentruă nerespectareaă normeloră legaleă privindă
convie uireaăsocialãăstabilite prinălegiăsauăacteăadministrativeăaleăautoritã ilorăadministra ieiăpubliceă
centraleăşiălocale,ăpentruăfapteleăconstatateăînărazaăteritorialãădeăcompeten ã;
- executã,ăînăcondi iileălegii,ămandateleădeăaducereăemiseădeăorganeleădeăurmãrireăpenalãăşiă
instan eleă deă judecatãă careă arondeazãă unitatea/subdiviziuneaă administrativ-teritorialã, pentru
persoaneleăcareălocuiescăpeărazaădeăcompeten ã;
- participã,ă alãturiă deă Poli iaă Românã,ă Jandarmeriaă Românãă şiă celelalteă for eă ceă compună
sistemulă integrată deă ordineă şiă siguran ãă publicã,ă pentruă prevenireaă şiă combatereaă infrac ionalitã iiă
stradaleăşiăagricole;
- coopereazã cu centrele militare zonale în vederea înmânãrii ordinelor de chemare la
mobilizareăşi/sauădeăclarificareăaăsitua ieiămilitareăaărezerviştilorădinăMinisterulăApãrãriiăNa ionale;
- asigurãămãsuriădeăprotec ieăaăexecutorilorăjudecãtoreştiăcuăocaziaăexecutãrilorăsilite;
- acordã,ă peă teritoriulă unitã ilor/subdiviziuniloră administrativteritoriale,ă sprijină imediată
structurilorăcompetenteăcuăatribu iiăînădomeniulămen inerii,ăasigurãriiăşiărestabiliriiăordiniiăpublice.

b)ăÎnădomeniulăcircula ieiăpeădrumurileăpublice,ăPoli iaălocalãăareăurmãtoareleăatribu ii:
- asigurãă fluen aă circula ieiă peă drumurileă publiceă dină razaă teritorialãă deă competen ã,ă avândă
dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducãtorilor de autovehicul exclusiv
pentruă îndeplinireaă atribu iiloră conferiteă deă prezentaă legeă înă domeniulă circula ieiă peă drumurileă
publice;
- verificãă integritateaă mijloaceloră deă semnalizareă rutierãă şiă sesizeazã nereguli constatate
privindăfunc ionareaăsemafoarelor,ăstareaăindicatoarelorăşiăaămarcajelorărutiereăşiăacordãăasisten ãăînă
zonele unde se aplicã marcaje rutiere;
- participãă laă ac iuniă comuneă cuă administratorulă drumuluiă pentruă înlãturareaă efecteloră
fenomeneloră naturale,ă cumă sunt:ă ninsoareă abundentã,ă viscol,ă vântă puternic,ă ploaieă toren ialã,ă
grindinã,ăpoleiăşiăalteăasemeneaăfenomene,ăpeădrumurileăpublice;
- participã,ă împreunãă cuă unitã ile/structurileă teritorialeă aleă Poli ieiă Române,ă laă asigurareaă
mãsurilorădeăcircula ieăocazionateădeăadunãriăpublice,ămitinguri,ămarşuri,ădemonstra ii,ăprocesiuni,ă
ac iuniă deă pichetare,ă ac iuniă comercialeă promo ionale,ă manifestãriă cultural-artistice, sportive,
religioaseă sauă comemorative,ă dupãă caz,ă precumă şiă deă alteă activitã iă careă seă desfãşoarãă peă drumulă
publicăşiăimplicãăaglomerãriădeăpersoane;
- sprijinãă unitã ile/structurileă teritorialeă aleă Poli ieiă Româneă înă asigurareaă mãsuriloră deă
circula ieăînăcazulătransporturilorăspecialeăşiăalăcelorăagabariticeăpeărazaăteritorialãădeăcompeten ã;
- acordãă sprijină unitã ilor/structuriloră teritorialeă aleă Poli ieiă Româneă înă luareaă mãsuriloră
pentruăasigurareaăfluen eiăşiăsiguran eiătraficului;
- asigurã,ă înă cazulă accidenteloră soldateă cuă victime,ă pazaă loculuiă acestoră accidenteă şiă iaă
primeleămãsuriăceăseăimpunăpentruăconservareaăurmelor,ăidentificareaămartorilorăşiăaăfãptuitorilorăşi,ă
dacã se impune, transportul victimelor la cea mai apropiatã unitate sanitarã;
- constatãăcontraven iiăşiăaplicãăsanc iuniăpentruăîncãlcareaănormelorălegaleăprivind oprirea,
sta ionarea,ăparcareaăautovehiculelorăşiăaccesulăinterzis;
- constatãă contraven iiă şiă aplicãă sanc iuniă pentruă încãlcareaă normeloră legaleă privindă masaă
maximãă admisãă şiă accesulă peă anumiteă sectoareă deă drum,ă avândă dreptulă deă aă efectuaă semnaleă de
oprire a conducãtorilor acestor vehicule;
- constatãăcontraven iiăşiăaplicãăsanc iuniăpentruăîncãlcareaănormelorărutiereădeăcãtreăpietoni,ă
biciclişti,ăconducãtoriădeămopedeăşiăvehiculeăcuătrac iuneăanimalã;
- constatãăcontraven iiăşiăaplicãăsanc iuniăpentru nerespectarea prevederilor legale referitoare
laă circula iaă înă zonaă pietonalã,ă înă zonaă reziden ialã,ă înă parcuriă şiă zoneă deă agrement,ă precumă şiă peă
locurileădeăparcareăadaptate,ărezervateăşiăsemnalizateăprinăsemnulăinterna ionalăpentruăpersoaneleăcuă
handicap;
- aplicã prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fãrã stãpân sau abandonate
peă terenuriă apar inândă domeniuluiă publică sauă privată ală statuluiă oriă ală unitã ilor/ă subdiviziuniloră
administrativ-teritoriale.
D. COOPERAREA CU POSTUL DE POLI IEăOZUNăŞI INTERVEN IAăLAă
EVENIMENTE
Cooperareaă seă realizeaz ă prină Primar, dină parteaă Poli ieă Localeă şiă prină dl.ă Ördögă László,ă politistă
local.ăăLeg turaăîntreădispeceratulăPoli ieiăLocaleă0754073972.ă

CAPITOLUL III
EFECTIVEăAFLATEăLAăDISPOZI IEăŞIăSUPORTUL LOGISTIC
For eleăPoli ieiăLocaleăOzunăsunt:
- 4ăfunc iiădeăexecu ie;
- 1ăpostăînăcadrulăadministrației.ă
DOTAREAăLOGISTIC :
1ăautoturismăDaciaăLogan,ăneinscrip ionat;

2ăbuc iătomf ;
2ăbuc iăpulverizatoareădeămân ăcuăsubstan ăiritant-lacrimogen ;
2ăperechiăc tuşe.

CAPITOLUL IV
INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA
ACTIVIT

ILORăŞIăCONTROLULăDISPOZITIVELOR

a) Instruirea efectivelor pentru executarea misiunilor permanente:
Instruireaăpermanent ăaăpoli iştilorălocali,ăcareăac ioneaz ăînăsistem integrat pentruămen inereaă
ordiniiăşiăliniştiiăpublice,ăseărealizeaz ăzilnicălaăintrareaăînăserviciu,ălaăsediulăpoli ieiăOzunădeă
c treăofi erii/agen iiădeăpoli ieădesemna i.
Peălâng ăactivitateaădeăinstruire,ăofi erii/agen iiădeăpoli ieădesemnna iăvorăverificaăstareaăfizic ,ă
inuta,ămaterialeleăşiădotareaăagen ilor,ăinclusivăarmamentulăşiămuni ia.
Înăcadrulăactivit ilorădesf şurateăînăteren,ăagen iiăpoli ieiălocaleăvorăcolaboraăcuăagen iiădeă
siguran ăpublic ăşiăjandarmiiădinădispozitivulădeăsiguran ăpublic ,ăînăvedereaărealiz riiă
schimbuluiădeădateăşiăinforma ii,ăpentruăaăliăseăacordaăsprijinăînăsitua iiăceăexcedeazaăatribu iiloră
ceăleărevinăşiăpentruăîntocmireaăactelorăproceduraleăînăcazulăconstat riiăunorăinfrac iuni,ăconformă
competen elorăconferiteădeălege.
Laăieşireaădinăserviciuăfiecareăpoli istălocalădinădispozitivulădeăsiguran ăpublic ăvaădepuneă
raportăcuăprivireălaăactivit iileădesf şurate,ărezultateleăob inute,ăcâtăşiăeventualeleăevenimenteă
constatateăsauădeăcareăaăluatăcunoştin .ă
În activitateaădeăpreg tireăaăefectivelorăpoli ieiălocale,ăcareăac ioneaz ăînădispozitivulădeă
men inereăaăordiniiăşiăliniştiiăpublice,ăseăvaăpuneăaccentăpeăcunoaştereaătemeinic ăaăproceduriloră
deălucruăînădomeniulăordiniiăşiăsiguran eiăpublice,ăaăregulamentelorăşiădispozi iilorăceă
reglementeaz ămuncaădeăpoli ie,ădarăşiăaămoduluiădeăac iuneăînădiferiteăsitua ii.
b) Instruirea efectivelor pentru executarea misiunilor temporare:
Înăcazulăac iunilorăşiăm surilorădeăordineăpublic ămaiădeosebite,ălaăcareăseăac ioneaz ăînăsistem
integrat,ăinstruireaăseăvaăefectuaădeăc treăofi eriiădeăpoli ieăcuăfunc iiădeăconducereădinăcadrulă
Poli ieiăăşiăvaăconstaăîn:
- verificareaăprezen ei,ădac ăsuntăap iăfizicăşiăpsihicăpentruăexecutareaăserviciului,ă inutaăşiă
toate materialele din dotare ;
- prezentareaămisiunii,ărepartizareaăefectivelorăşiăatribu iileăacestoraă;ă
- prezentareaăşiăluareaălaăcunoştin ădespreăfor eleăcuăcareăconlucreaz ăînătimpulăexecut riiă
serviciului ;
- modulădeăac iuneăînădiferiteăsitua iiă;ă
- alteăactivit iădeăordin organizatoric.
Înăcazulăac iunilorăşiăm surilorădeăordineăpublic ălaăcareăseăac ioneaz ădoarăcuăefectiveăaleă
poli ieiălocaleăinstruireaăseăvaăefectuaădeăc treădirectorăsauăşefulădeăserviciu;ă
c) Instruirea efectivelor pentru executarea misiunilor speciale:
Înăcazulămisiunilorăspecialeălaăcareăseăac ioneaz ăînăsistem integrat,ăinstruireaăşiăcontrolulă
efectivelorăseărealizeaz ădeălucr torulăcareăcoordoneaz ăactivit ileăsauădeăcelăcareăaădispusă
exectuareaăacestorămisiuniăşiăconst ăîn:

- prezentarea misiunii,ărepartizareaăefectivelor,ăatribu iileăacestoraăşiămodulădeă
ac iuneăînădiferiteăsitua iiă;
- prezentareaăşiăluareaălaăcunoştin ădespreăfor eleăcuăcareăconlucreaz ăînătimpulă
execut riiăserviciului ;
- alteăactivit iădeăordinăorganizatoric.
În cazul misiunilorăspecialeălaăcareăseăac ioneaz ădoarăcuăpoli işiălocali,ăinstruireaăşiăcontrolulă
efectivelorăseărealizeaz ădeăc treădirectorăsauăşefulădeăserviciu.
d) Controlul dispozitivelor:
ÎnăbazaăunuiăgraficăîntocmitălaănivelulăPoli ieiăOzun,ăseăvaăefectua controlul dispozitivului de
siguran ăpublic ăînăcomunăcuălucr toriădinăcadrulăpoli ieiălocale.ă
Controlulăpoli iştilorălocaliăcareăac ioneaz ăînăpatruleăindependenteăseărealizeaz ăzilnicădeăc treă
primar sau alte persoane desemnate în acest sens.
Poli iaălocal ăOzunăvaăfiăinformat ăcuăprivireălaăevenimenteleăproduseăînăzoneleădeăsiguran ă
public ădateăînăresponsabilitate.

CAPITOLUL V
DISPOZI IIăFINALE

 s pt mânal,ă Poli iaă localeă Ozun,ă seă vaă informaă cuă privireă laă evolu iaă situa ieiă operativeă
înregistrat ăpeărazaăcomuneiăOzun;
 comandaă poli ieiă localeă ,ă vaă analiza,ă zilnic,ă activitateaă desf şurat ă deă lucr toriiă dină
dispozitivulădeăsiguran ăpublic ăşiăpatrulare,ăiarăînăcazurileăînăcare,ăînăposturileăacoperiteăcuăechipeă
deă siguran ă public ă sauă comisă fapteă r maseă cuă autoriă necunoscu i,ă seă voră întocmiă analizeă deă cază
pentruă aă seă stabiliă împrejur rileă şiă cauzeleă careă auă favorizată comitereaă infrac iunilor,ă gradulă deă
vinov ieă ală lucr toriloră careă auă executată serviciulă înă zonaă respectiv ,ă dispunându-seă m suriă înă
consecin .
 reactualizareaăplanuluiădeăordineăşiăsiguran ăpublic ăseăfaceăanualăpân ălaădataădeă31martie,ă
sauăoriădeăcâteăoriăesteănecesarăînăfunc ieădeăevolu iaăsitua ieiăoperative.
 prezentulăplanăintr ăînăvigoareădup ăaprobare;
 la prezentul plan se anexeaz :
 hartaă comuneiă Ozună şiă elementeleă deă dispozitivă aleă tuturoră for eloră dină sistemulă
integratădeăordineăşiăsiguran ăpublic ;
Planulădeăordineăşiăsiguran ăpublic ăalăcomuneiăOzunăvaăfiăprelucratădeîndat ,ăcuătotăefectivulă
dinăcomponen aădispozitivului,ăpeăbaz ădeăsemn tur ,ădup ăaprobare.

