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VA

PROIECT DE HOTARARE

HOTARARE
privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Balesti si a

programului de investitii pe anul20l9

Consiliul Local al Comunei Balesti, intrunit in sedinta ordinara la
data de 13.12.2019;

Avind in vedere :

-Referatul de aprobare aI primarului comunei Balesti, jr.
UNGUREANU MADALIN-ION in calitate de initiator;

-Raportul de specialitate al SERVICruLUI ECONOIV{IC din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Balesti ;

-Referatul Serviciului Economic nr.
-Dispozitiile art.L9,alin. 2 dinLegea nr. 27312006 privind finantele

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare:
In temeiul art. I2g, art.I39 si art.I96 din OUG nr.57/2019 privind

Codul Administrativ.

HOTANA,STB:

Art.L. Se aproba rectificarea bugetului comunei Balesti pe anul

Z1Ig,conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba modificarea programului de investitii pentru anul

Z0lg, ronfbr- anexei nr.2 care face parte integranta din ptezenta hotarare.

Art.3. primarul comunei Balesti va duce la indeplinire prevederile

prezentei hotarari prin aparatul sau de specialitate

INITIATOR PROIECT, AVTZAT PENTF.U I,EGAL ITAT E'
SBCRETAR GENERAI.,'

UNGURE ALIN ION Baldovin antin-Cristi
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REFBRAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului

local al comunei Balesti si a programului de investitii pe anul 2019

Primarul comunei Balesti, judetul Gotj, domnul jr. UNGUREANU
MADALIN-ION, in baza drepturilor si atributiunilor conferite de art. 136,

alin.(l) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ, supun spre

analiza si dezbatere Consiliului Local Balesti intrunit in sedinta ordinara

publica proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al

comunei Balesti si a programului de investitii pe anul 2019 .

Proiectul de hotarare se incadreazain prevederile art. 19, alin.2 dn
Legea 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare, potrivit caro t?,. n pe parcursul exercitiului bugetar,

autoritdlile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevdnrte la alin.

(1) lit. a) li b), in termen de 30 de zile de la data intrdrii in vigoare a legii de

rectificare a bugetului de stat, precum qi ca unnare a unor propuneri

fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificdrilor bugetelor

locale li se vor aplica aceleagi proceduri ca gi aprobdrii initiale a acestora, cu

excepfia termene-lor din calendarul bugetar".
Avand in vedere cele precizate solicit aprobarea prezentului

proiect asa cum a fost initiat, avand in vedere faptul ca acesta se incadreaza

in dispozitiile legale .

PRIMARO
JT. IINGURE MADALIN-ION
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului

local al comunei Balesti si a programului de investitii pe anul20L9

Serviciul economic din cadrul UAT comuna Balesti a procedat la

verificarea proiectului de hotarare initiat de catre primarul comunei Balesti,
jr. Ungureanu Madalin-Ion si a constatat ca acesta se incadteaza in
prevederile legale, respectiv art. 19 si 48 din Legea ff. 27312006 privind

finantele publice locare eare stabilesc :

Art. l9 (1)Bugetele locale gi celelalte bugete prevdzute la art. I alin. (2) se aprobd astfel:

a)bugetele loiale, bugetele imprumuturilor externe gi interne gi bugetele fondurilor

externe nerambursabile, de cdtre consiliile locale ale comunelor, oragelor, municipiilor,

sectoarelor, judelelor gi de Consiliul General al Municipiului Bucure;ti, dupd, caz;

b)bugetele instituliilor publice, de c[tre consiliile prevdzute la lit. a), in func{ie de

subord onarea acestora.
(2)pe parcursul exerciliului bugetar, autoritdlile deliberative pot aproba rectificarea

bugetefor prevdzute la alin. (1) lit. a) gi b), in termen de 30 de zile de la data intrdrii in

vigoare aiegii de rectificare a bugetului de stat, precum gi ca urrnare a unor propuneri

fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificdrilor bugetelor locale li se

vor aplica aceleagi.proceduri ca gi aprobdrii iniliale a acestora, cu exceplia termenelor din

calendarul bugetar.
Art. 48: Monitorizareade c6tre ordonatorii principali de credite a proiectelor de investilii

(l)in situa{ia in care, pe parcursul execuliei bugetare, din motive obiective,

implementarea unui proiect de investilii nu se poate realiza conform proiectiei bugetare,

ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autoritdlilor deliberative,

p6n6 la data de 3i octombrie, aprob arca redistribuirii fondurilor intre proiectele inscrise

in programul de investilii.
(2)Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientd a fondurilor

alocate investiiiilor, precum gi de realizarea obiectivelor de investifii incluse in

programele de investilii.
Fafd de cele prezentate mai sus, SERVICIUL ECONOMIC din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comnnei, ruporteazd

Consiliului Local al comunei Bdlegti intrunit in qedinJa ordinari publicd cd

proiectul de hotdrAre inifiat indeplineqte condiliile de formd, continut 9i

iegalitate gi propune adoptarea acestuia in formaprezerrtatd de initiator.

SEF SERV}-CIU ECONOMIC,
Nrcol,esbu $PrzuooN

,/Ai ra\-/,\V
/
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PROIECT DE HOTARARE

H O TARARE
privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta

Publica al comunei Balesti, judetul Gorj,
pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Balesti, judetul Gorj, intrunit in sedinta publica
ordinara .

Tinand seama de Referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind
aprobarea Planului de Ordine si Sigurarrta Publica al comunei Balesti, judetul Gorj,
pentru anul 2020, initiat de primarul comunei, domnul jr. Ungureanu Madalin-Ion,

Avand in vedere raportul de specialitate al Biroului Politiei Locale din aparatul
de specialitate al Primarului comunei prin care se propune aprobarea Planului de
Ordine si Siguranta Publica al comunei Balesti, judetul Gorj, pentru anul 2020, Avizul
Comisiei Locale de Ordine Publica si rapoartele de avLzare ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local

In conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 a politiei locale, republi cata,
Legii nr. 6I/I991, republicata, privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor nonne
de convietuire social4 a ordinii si linistii publice, Legii nr.60ll99l, republicata,
privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, H.G. nr. 1332120L0 privind
aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a politiei locale ,

Ordinul M.A.I. nr. 921201 1 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de
ordine^si siguranta publica al politiei locale.

In temeiul art.Izg, art.I39 si art.l96 din OUG nr. 5712019 privind Codul
Administrativ.

HOTARASTB

Art.l. Se aproba Planul de Ordine si Siguranta Publica al comunei Balesti,
judetul Gorj, pentru anul 2020, prevazltt in anexa nr. 1 care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2. Biroul Politiei Locale din aparatul de specialitate al Primarului comunei
va lua masurile corespunzatoare pentru aducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotarari.

Art.3. Primarul comunei va asigura executareaprezentei hotarari prin serviciile
si compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Balesti.



Art 4. Prevederile prezentei hotarari intra
cnnoslinta publica si se comuni cala:

Insfiitutia Prefectului - Judetul Gorj,
Primarul comunei B alesti,
Biroul Politiei Locale,
Inspectoratului de politie al judetului Gorj,
Posttrlui de politie al comunei Balesti

la

FatI de cele prezentate mai sus solicit adoptareaproiectului de hot[rdre inifiat.

INITIATOR PROIECT DE HOTARARE AVIZAT PENTR ALITATE,
SECRET RAL,

BaldWin ntin-Cristi
PRIMAR,



Anexa Nr.lRO MAN IA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA COMUNEI BALESTI

PLANUL DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA
ALCOMUNBIBALESTI'JUDETULGORJ'

PENTRU ANUL 2O2O

comuna BALESTI este situata geografic in partea de Vest a Municipiului Tg-

Jiu, pe DN 67 Tg-Jiu - Drobeta Turnu'- S.u.rin, avand urmatoarele vecinatati > E -
Municipiul Tg-Jiu, N - comunele Lelesti si Arcani, V- comunele Pestisani si Telesti,

S- orasul Rovinari si comuna Dragutesti, avand o populatie de peste 7000 locuitori'

Intinderea comunei, conform cadastrului general, este de 7886 ha, din care 768

ha intravilan si 71 1 8 ha extravilan'
Comuna Balesti este compusa din g sate, astfel : Balesti, Ceauru, Cornesti,

Gavanesti, Rasova, Stolojani, Taipasesti, Tamasesti si voinigesti toate asezate ca un

evantai in jurul satului Balesti, ,.r.dinta comunei, sat in care se afla sediul consiliului

Local si Primaia comunei.
rn razateritorial-administrativa a comunei Balesti exista mai multe obiective si

bunuri de interes public si privat, pentru care trebuie asigurat a paza, conform anexei

nr.l a si anexei nr.l b, care fac parte integranta din prezentul Plan de ordine si

siguranta publica. _ , ._, ^,^, r- ^*^^i^r
comuna Balesti este electrifi cata, cu unele mici intreruperi, in special in zona

de locuinte construite recent, iar pe timp de noapte functioneaza iluminatul public'

ocupatia de baza a locuitoriloi ,o*,rn.i este agricultura in sistem privat si

zootehn ia,- tar secundar comertul si serviciile.

DISPOZITIVUL DE PAZA

Biroul politiei Locale se compune, conform Organigramei aprobate, din

functionari publici si personal contractual care exercita atributii specifice stabilite prin

lege, in numar total de 7 persoane, din care unul este seful biroului' Acestia sunt

investiti cu exercitiul autoritatii publice, po timpul si in legatura cu indeplinirea

atributiilor si indatoririlor de serviciu, in limitele stabilite prin lege, autoritatea functiei

neputand fi exe rcitata in interes personal'

Activitatea Biroului politiei Locale Balesti se defasoara pe baza propriului

Regulament de organizare si functionare aprobat prin hotarare a consiliului Local si

se reali zeazain interesul persoanei, al comunitatii, precum si in sprijinul institutiilor

statului, crl respect areaprincipiilor impartialitatii, ,t.ditttiminarii, proportionalitatii si

gradualitatii.
posturile preva zvtea functiona pentru Biroul Politiei Locale sunt fixe si mobile'

postul de pazafix este prevazv! a functiona la sediul consiliului Local si Primariei

comunei Balesti, iar celelalte sunt fort"ti mobile de pwa ce se efectue aza, prin

patrulare, Pe intreg teritoriul comunei'



Dispozitivul de paza de la sediul Consiliului Local si Primariei Balesti are ca

principal atribut asigurarea pazei obiectivului, a bunurilor si valorilor, precum si

ur-urirea pe camerele de supraveghere a principalelor evenimente ce se petrec la

nivelul comunei.
Posful de paza este fix, neinarmat si amplasat la intrarea in obiectiv, cu acces

pennanent la monitorul de vintalizare a camerelor de vedere.
posturile de paza mobile sunt desfasurate pe raza teritorial-administrativa a

comunei, prin patrulari repetate, in fiecare sat component.
Dotarea si echip area personalului cu atributiuni de paza este cea stabilita prin

anexa Ia Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Politiei Locale,

conform normelor legale, dotare care pennanent se imbunatateste cu fonduri asigurate

pefinanent, in fiecare an, prin bugeful local.
Personalului de paza i se face in mod obligatoriu instructajul la locul de munca

privind protectia muncii si aparare impotriva incendiilor, de catre responsabilul din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Balesti.

Legatura intre personalul de paza, precum si intre personal si conducerea
politiei Locale se realizeaza prin telefoane mobile asigurate de catre Primaria

comunei.
personalul de paza se subordo rleaza sefului Biroului Politiei Locale si este

coordonat de primar.
Personalul Politiei Locale are obligatia de a interveni, impreuna cu organele

abilitate , Ia solicitarea cetatenilor, pentru aplanarea starilor conflictuale, prinderea

unor faptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situatiilor de fapt sesizate si

rezolvarea acestora.
Pentru realizarca sarcinilor si atributiunilor ce le revin, personalul Politiei

Locale colaborerya cu Postul de Politie al comunei, jandarmeria, pompierii, protectia

civila si alte autoritati prevazute de lege.

CONSEMNUL POSTURILOR DB PAZA

In timpul executarii seviciului de pMd, personalul Biroului Politiei Locale

executa urmatoarele sarcini si atributiuni principale.

- asig vra paza si securitatea obiectivelor, bunurilor si locuintelor cetatenilor ori

altor obiective economice, institutii publice ori private de pe razaposturilor de

paza;
- verifi ca dacaobiectivele din posfurile de paza pe care le au in consemn sunt

asigurate corespunzator - incuietori sigure, grilaje metalice etc. - , iar in cazul

constatarii unoi d.firiente anunta de indata conducerea Politiei Locale si

organele de Postului de politie, lund totodata masuri de asigurare apazeiunitatii

respective in limitele competentei;
- asigura ordinea si linistea publica in zona de responsabilitate;

- nu paraseste postul cle pazaori itinerariul de patrulare stabilit, decat in cazul in

rut. situatia impune acest lucru sau cand primesc ordine de la conducerea

Politiei Locale,



:-

- opreste si legitimeaza persoanele suspecte, depistate ir, ronu lor de
responsabilitate,

- noteaza in carnetelele proprii, ce trebuie sa le aiba asupra lor, toate vehiculele
ce tawileaza znrla pe caxe o au in consemn indicand numarul de inmatriculare,
numar ocupanti, culoare autovehicul, directie de deplasare, ora observarii si alte
particularitati - zgomote suspecte, tipete, zgomote produse de pasari si
animale- ce ar putea interesa organele de politie,

- sa se prezinte la seviciul la toate orele stabilite si sa fie echipat corespunzator, in
functie de anotimp si conditii meteo, sa poarte in pernanenta pe timpul
efectuarii serviciului mijloacele de autoaparare si imobilizare din dosar,

- sa dea concursul agentilor de politie locala cand situatia o impune'
(scandaluri, altercatii ).

- sa nu se prezinte la seviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu
consume astfel de bauturi in timpul seviciului,

- sa pastreze secretul de stat si cel de seviciu,
- sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea

Biroului politiei locale sau pe primarul comuriei
- sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor nelegale si sa

fie respectuos in raporhrrile de seviciu;
- se respecte consemnul seneral.

AMENAJARI. INSTALATII SI MIJLOACB TBHNICE
DE PAZA SI ALARMARE

Pe raza comunei Balesti exista sisteme si instalatii complexe si moderne, cum ar
fi cel de la Primaria Balesti, unde sunt racordate un numar de 16 camere de
supraveghere video, precum si la o serie de agenti economici de pe raza comunei.

Pe timpul noptii functioneaza iluminatul public stradal.
Dotarea cu mijloace tehnice - paza si alarmarea.

- personalul din cadrul Biroului Politiei Locale isi desfasoara activitatea pe raza
teritorial - administrativa a comunei Balesti,

- personalul din cadrul Biroului Politiei Locale este dotat cu mijloacele necesare
indeplinirii sarcinilor de seviciu - Dacia LOGAN GJ - 10- PRB, baston cu
electrosocuri, cartuse, spray lacrimogetr, cafuse si doua pistoale cu bile de
cauciuc.



MODT]L DE ACTIUNE. LEGATURA SI COOPERAREA
CU ALTE ORGANE ABTLITATE CONFORM LEGII

intervine, impreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor pentru
aplanarea starilor conflicfuale, prinderea unor fapfuitori, pentru rezolvarea unor
cairur' sociale, stabilirea situatiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora.
actioneaza impreuna cu Postul de politie, jandarmeria, pompierii, protectia
civila si alte autoritati prevazrte de lege, la actlitatile de salvare si evacuare a
persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente,
epidemii, calamitati naturale si catrastrofe, precum si de limitare si inlaturare a
urmarilor provocate de astfel de evenimente,
comunic4 in cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la
aspectele de incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa, despre
care a luat cunostiinta c\ ocazia indeplinirii misiunilor specifice,
insoteste, in conditiile stabilite :prin regulament, functionarii primariei :rla

executarea unor controale si la punerea in executare a unor hotarari ale
Consiliului Local Balesti, asigurand protectia acestora si prevenirea oricaror
acte de tulburare a ordinii publice,
asigura Politia Romana in activitatea de depistare a persoanelor, care se sustrag
urmaririi sau executarii pedepselor, precum si a persoanelor disparute,
indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

MODUL DE ACTIUNE AL PERSONALULUI POLITIEI LOCALE
IN DIVERSE SITUATII

Personalul Biroului Politiei Locale trebuie sa cunoasca si sa respecte in cele mai
mici amanunte Planul de paza si situatia operativa din obiectivele pe care le au in
paza.

Actiunile personalului Biroului Politiei Locale in situatii specifice se desfasoara
conform prevederilor prezentului plan si Regulamentului de Ordine Interioara al
aparatului de specialitate al Primarului comunei.

Situatii speciale ce pot aparea in timpul seviciului;
A. atac terorist,
B. incercare de patrundere frauduloasa in obiectiv,
C. incercare de sustragere de bunuri materiale sau documente,
D. incendii,
E. inundatii
F. calamitati naturale,
G. defectiunile instalatiei electrice,
H. tulburarea ordinii si linistii publice.



A - Atac terorist

Prin atac se intelege totalitatea actiunilor intreprinse cu violenta - arrnat
asupra obiectivului aflat in paza.

Atributiile personalului din cadrul Biroului Politiei Locale Balesti in acest caz
sunt urmatoarele;
1. Contacteaza dispeceratul unic pentru situatii de urgenta 112 si prezinta pe scurt

evaluarea preliminara a situatiei - locul atacului, efectivele si dotarea tehn ica a
atacurilor.

2. Evalueaza rapid situatia, tinand seama de posibilitatea existentei unei diversiuni
teroriste in vederea inducerii in eroare asupra locului real ce unne aza a fi lovit
si blocheaza caile de acces,

3. Intervine in vederea contractarii atacului terorist cu mijloace avute la dispozitie.
4. Participala actiunea operativa a echipajului de politie ce intervine in sprljinul

obiectivului, subordonandu-se direct comandantului elementului de interventie
al Politiei.

5. Imediat dupa respingerea atacului terorist va anunta conducerea Biroului
politiei locale despre situatia existenta,

6. Contacteazarapid;
- pompierii militari in cazul existentei unui incendiu ca unnare a atacului,
- in cazril existentei unor raniti, ca uffnare a atacului, ajuta la deplasarea acestora

catre locurile ce pot acorda asistenta medicala,
- Postul Politie Balesti rn cazul capturarii unor elemente teroriste sau daca situatia

se complica,
7. La descoperirea unor colete - pachete, genti abandonate, obiecte - suspecte in

interiorul obiectivului sau la primirea unor telefoane de amenintare cu bomba se

procede aza astfel ;

o se izole aza zona, evacuandu-se in ordine personalul,
o se anunta imediat Politia - lI2 pentru a interveni cu specialisti,
o nu se misca sub nici o forma obiectul suspect,
o se suprave gheaza permanent obiecful prin observare dintr-un loc care

ofera un grad de protectie suficient,
o la sosirea specialistilor Politiei actioneaza conform indicatiilor acestora,
o Se continua indeplinirea serviciului in noile conditii.

1

B- Incercarea de patrulare frauduloasa in obiectiv

Se intelege orice actiune a unei persoane - grup de persoane - de a intra in
obiectiv prin alt loc decat usa de acces sau prin eludarea procedurilor de acces.

Atributiile personalului din cadrul Biroului Politiei Locale in cantl unei
incercari de patrundere frauduloasa in obiectiv sunt urmatoarele :

- se deplase aza rapid in acel loc, unde intervine in stoparea actiunii de patrundere
frauduloasa in obiectiv, folosind mijloace din dotare, imobilizand si retinand
elemente infractoare care au incercat patrunderea frauduloasa ,



- contracteaza Postul de Politie Balesti solicitand la nevoie sprijin,
- pred a organelor de Politie infractorii, capturati, intocmind un proces verbal de

constatare in acest sens.

C. Incercarea de sustragere de bunuri materiale.

Se intelege orice actiune a unei persoane - grup de persoane - care incearca sa

scoata bunuri materiale din obiectiv fara a avea aprobarea persoanelor autoizate, in

scopul insusirii acestora in interes personal.

Atributiile personalului din cadrul Biroului Politiei Locale in cazul unei

incercari de sustragere de bunuri materiale sunt urmatoarele:
- se deplase aza rupid in acel loc unde intervine in stoparea actiunii de sustragere,

folosind mijloacele din dotare, imobilizand persoanele turbulente care au

incercat sa sustraga bunurile materiale sau documente,

- cont acteazaPostul de Politie Balesti daca situatia nu poate fi controlata in regim

propriu,
- preda organelor de Politie persoanelor turbulente si dovada materiala ce

ionstituie mobilul actiunii, intocmind un proces verbal de constatare in acest

SENS.

D. Incendiul

Incendiul poate fi produs in interiorul obiectivului sau in zonele apropiate, care

ar putea afecta obiectivul.
Incendiul poate avea drept cauze actiuni cu premeditare si indreptate impotriva

obiectivului sau neglijenta in serviciul a personalului intern.

La sem nalarea unui focar de incendiu, personalul din cadrul Biroului Politiei

Locale va actiona conform < Planului de aporare impotriva incendiilor>, avand

urmatoarele atributii.
- cont acteaza dispeceratul unic pentru situatii de urgenta II2, solicitand

interventia echipei de PomPieri,
- evacveazapersonalul din obiectiv fara a crea panica,

- se deplase aza rapid in acel loc, intervenind in actiunea de stingere a incendiului

sau daca acest ir.* nu este posibil, se ince arca limitare a zonei de actiune a

focarului cu mijloacele existente panala interventia specializata a pompierilor.

- prin actiuni ferme si autoritare va stapanii fenomenul de panica ce apare in

asemenea situatii,
- va face tot posibilul sa salveze persoanele, documentele si bunurile materiale de

valoare, prin scoaterea acestora din zona incendiului,
- ajuta pompierii in actiunea de localizare si stingere a incendiului,

- in cazsl existentei unor raniti, ca urrnare a incendiului, ajuta la deplasarea

acestora catre spitalele ce pot acorda asistentamedicala,

- cont acteaza conducerea Biroului Politiei Locale si comunica evenimentul si

urmarile lui.



E. Inundatie

Inundatia poate fi :

- calamitate nafurala, ,

- locala, avand drept cauze defectiunile tehnice ale instalatiei de alimentare cu

apa sau actiuni premeditate indreptate impotriva securitatii obiectivului.
In aceste situatii personalul Politiei Locale Balesti are urrnatoarele atributii:

- se deplase aza rapid in acel loc, unde intervine in actiunea de oprire a sursei de

apa ce a provocat inundatia locala;
- daca defectiunea nu poate fi remediata cu mijloace proprii, contacteaza

persoanele de specialitate ale obiectivului,
- in cazul unei inundatii de proportii de tip calamitate naturala va anunta

conducerea primariei,
- va actiona cu calm evitand astfel prin comportamentul sau instalarea starii de

panica,
- cont acteaza conducerea Biroului Politiei Locale comunicand evenimentul.

F. Calamitate naturala

Calamitatea este un fenomen natural care prin amploarea si intensitatea lui
poate provoca pierderi de vieti omenesti si pagube materiale. In aceasta categorie

intra cutremur.l., tornadele, inundatiile, fenomenele relativ rare, dar intalnite totusi

in zona tarii noastre.
In cazul producerii unui cutremur, personalul din cadrul Politiei Locale are

urmatoarele atributii :

- in primul moment trebuie sa se adaposteasca intr-un loc mai sigur - grinda,

stalp de rezistenta, structura, etc.- pentru a nu fi accidentat,

- dupa incetarea cutremurului verifica daca sunt accidentati si ia primele masuri

de prim - ajutor daca este necesar,

- printr-un comportament calm dar ferm stapaneste fenomenul de pani ca ce apate

in asemenea situatii.
- contacteaza:

1. pompierii in canil existentei unui focar de incendiu si incearca

localizarea incendiului cu mijloace proprii,
2. in cazul existentei unor raniti ca urrnare a incendiului, ajuta la deplasarea

acestoralalocurile ce pot acorda asistenta medicala,

- contacteazaconducerea Politiei Locale si comunica evenimentul.

H.Defectiuni ale instalatiei electrice.

Aceste defectiuni apar datorita uzuri echipamentelor electric e , 4 suprasolicitarii

instalatiei din punct de vedere al capacitatii energetice cat si neglijentei in

exploatare.



De obicei, aceste defectiuni conduc la oprire alimentarii cu energie electrica a

unor zone sau a intregului obiectiv. O alta urrnare ce poate avea efecte dezastruase,

este propagarea incendiilor ascunse prin instalatia electrica si izbucnirea lor in alte

locuri decat locul producerii defectiunii.
In acest caz personalul din cadrul Biroului Politiei Locale are urmatoarele

atributii :

- se deplase aza rupid in locul de decuplare, daca acest lucru se poate face cu

mijloace proprii iar dacanu este posibil, chemarea personalului specializat,

- varifica toate zonele obiectivului pentru a descoperii eventualele incendii

ascunse si stingerea focarelor de incendiu numai dupa ce alimentarea cu energie

a fost intrerupta,
- supr avegheaza cu atentie zona din imediata vecinatate a locului unde s-a

semnalat producerea defectiunii electrice, deoarece instalatia electrica poate

arde ascuns in pereti iar incendiul deschis poat e izbucni dupa un timp relativ

lung si in cu totul alt loc,
- cont acteaza conducerea Politiei Locale si comunica evenimentul.

I. Tulburarea ordinii si linistii publice
Prin aceasta se intelege orice actiune de natura sa perturbe ordinea si linistea in

locurile publice.
Atributiile personalului din cadrul Biroului Politiei Locale in acest caz sunt

urmatoarele:
- se deplase aza rapid la locul producerii tulburarii, unde intervind in rczolvatea

situatiei folosind daca este nevoie mijloacele pe care le are in dotare;

- daca evenimentul este de amploare va solicita sprijinul Postului de Politie

Balesti,
- preda organelor de Politie persoanele turbulente intocmind un proces-verbal de

constatare in acest sens.

DISPOZITIT FINALE

Instruirea personalului din cadrul Biroului Politiei Locale se rcalizeaza de catre

seful biroului, iar la nevoie si de catre agentii postului de Politie Balesti, dupa un

program dinainte stabilit.



Verific areapersonalului Politiei Locale va fi facuta de catre primarul comunei,

precum si de seful biroului.
prezenful plan de ordine si siguranta publica a fost intocmit in 3 trei

exemplare.

PRIMARUL
Jr. Ung

CONSILIUL LOCAL BALESTI
HORCEA DANIEL



ANEXA NR. La

Obiective si bunuri de interes public qi privat

1. Consiliul Local Balesti ;

2. Primaria comunei Balesti;
3. Parcul din fata Primariei comunei Balesti
4. Caminul cultural Balesti cu filialele : Stolojani si Rasova;

5. Biblioteca comunalaBalesti;
6. S.C. UTIL LOCAL S.R.L. Balesti;

7. Dispensarul medical uman;

8. Dispensarul medical veterinar;
9. Stadionul comunal;
10.Parcul auto pct. Stadion;
1 l.Platfonna nitrati, nitriti din satul Talpasesti.

l2.Statiile de alimentare cu apai (Balesti, Cornesti, Talpasesti, Rasova)

13.Fostul sediu al Primariei comunei Cornesti;

l4.Afterschool;
15.STATIA DE EPURARE VOINIGESTI;
16.5T4,'T14' DE EPURARE TAMASESTI;
17.Statia de gospodarire apa Talpasesti, Cornesti,

l8.Statia de pompare apa Stolojani
l g.Rezervoarele de apa Rasova

20.Statia de epurare apa Ceauru

Z|.Locurile de joaca pentru coPii

PRIMARUL CO
Jr. Ungurea

SEFUL POLITIEI LOCALE'
Tudorescu Dra gos-Merto

7-;
CONSILIUL LOCAL BALESTI'

HORCEA DANIEL



ANEXA NR. lb

Lista scolilor si eradinitelor de.copii

1. Scoala gimna ztalasi prim ataBalesti;

z.Gradinita de copii Bajesti, imobil nou si fosta gradinita Balesti, actual

copii Tamasesti;

spatiu de interes local;

3. Gradinta de coPii Rasova;

4. Scoala gimna zialasi prim ara Ceauru ,, Antonie Mogos";

5. Gradinta de coPii Ceauru;

6. Scoala Primara si gradinita de

7. Scoala gimnazrala Cornesti;

8. Scoala Primara Cornesti;
g. Gradinita de coPii Cornesti;

10. Scoala pri 
^urisi 

gradinita de copii Stolojani;

11. Gradinita de copii Talpasesti'

12. Scoala pri mara si gradinita Gavanesti.

Nota. De asemenea vor fi supravegheate monumentele istorice'

bisericile, cimitirele, drumurile de urc.i in padure si lunci, pentru

evitarea furtului de lemne si a produselor agricole de pe terenurile

proprietate Privata.

PRIMARUL CO BALESTIO
Iin-Ion

SEFUL POLITIEI LOCALEO

T u d o rescu D ragos-Ro berfyl

U
CONSILIUL LOCAL BALESTIO

IIORCEA DANIEL



ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA COMUNEI BALESTI

RAPORT DE SPECIALITATE

laproiectuldehotararep@reaPIanuluideordinesi
Publica al comunei Balesti, judetul Gorj,

SERVICIULPOLITIBILOCALEBALESTI'
TUDORE SCU DRAGOS-ROBERTO

Siguranta

pentru anul 2020

inbazadispoziliilor art.44 din Leg ea nr.2l5l20o1 privind administralia publica

local6, republi cat6, cu modificarile si cJmpletarile ulterioare, Biroul Politiei Locale

din aparatul de specialitate al primarului comunei B[legti, in calitate de compartiment

de speciali tate, a luat in disculie gi anahzd, Proieciul de hotarare al primarului

comunei, domnul jr. ungureurr,, il4udarin-Io n privind aprobarea Planului de ordine

si sigursntu pubrica ar comunei Buresti, iudetut .Gori, 
pentru lnul 2020'

cadrul general si procedurile privina aprobarea Planului de ordine si siguranta

publica, il repr ezintaordinul nr. 921201 1 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare

u plarrui"i de ordine si sigur antapublica al politiei locale'

potrivit actului normativ invocat, i'lanul de ordine si siguranta publica este

documentul prin care se organ\zeaza.anual activitatea structurilor de politie locala

pentru mentinerea ordinii si 
"sigurantei publice pe teritoriul unei unitati administrativ-

teritoriale.
conform prevederilor art.29pct. (r) lit r d]1 Legeapolitiei locale nr' 15512010'

republi cata si art.3 din ordinul M.AJ. nr. g2l20lr, fiecare localitate eraboteaza

planul de ordine si siguranta publica , care este supus aprobarii autoritatii deliberative'

respectiv consiliului Local. La elaborarea planului se vor avea in vedere, in mod

obligatoriu, conceptia si modurile de organizare a sectoarelor lzonelor de siguranta

publica, locurile/perimetrele de actiune si zonele de patrulare, inclusiv datele

referitoare la starea infractionala si contraventionala inregist tata pe raza comunei

Balesti.
planul de ordine si siguranta publica, elaborat, ur-rneaza sa fie supus spre

aprobare autoritatii deliberatiul iar planul impreuna cu hotararea consiliului Local de

aprobare a acestuia, Se inaintea za, in copie, Inspectoratului de Politie al Judetului

Gorj, in vederea asigurarii unui *unug.ment integrat al actiunilor desfasurate in

scopul mentinerii si- sigurantei publice de catre Ioate institutiile cu atributii in

domeniul de referinta' r ..oro e.\.l"r* ca sunt indeplinite conditiile de
Avand in vedere cele expuse' aptecrcz

oportunitate si legalitate pentru adoptarea actului administrativ si propun aprobarea

proiectului cle hotarar. uru cum a fost formulat de initiator'


