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REFERAT SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind 

 Planul de paza al Comunei Dobroesti județul Ilfov 
 

 

Paza este o activitate desfăşurată prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării 

siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează 

dreptul de proprietate, precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le 

periclitează viaţa, integritatea fizică sau sănatatea.  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor şi 

valorilor din unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, din 

mediul rural, conform art. 18 (2), primarul răspunde pentru întocmirea planului de pază al 

comunei şi este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza comunală. Art.5 al acestei legi 

prevede ca,, Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de 

unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc’’ si conform careia ,, paza si protectia se 

realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale 

autoritatilor administratiei publice, sau, in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii 

obiectivelor, bunurilor sau valorilor...’’.  

Cadrul legal al intocmirii Planului de paza al comunei Dobroesti este constituit din:  

a. Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;  

b. Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;  

c. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

completările ulterioare;  

d. Legea 155/2010 a politiei locale.  

 



 

e. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ; Prin urmare, supun aprobarii 

Consiliului local Dobroesti, proiectul de hotarare privind ,,Planul de paza al UAT 

Dobroesti”, asa cum este prezentat in Anexa nr.1.  
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