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PLAN DE PAZĂ
AL COMUNEI MITRENI
A. SITUATIA OPERATIVA
Comuna Mitreni, cu un număr de 1565 gospodării, are în componenţă satele Mitreni, Valea
Rosie si Clatesti.
Pe raza comunei isi desfasoara activitatea 94 obiective economice cu capital privat, 1565
gospodarii personale ce apartin cetatenilor comunei, precum si institutii publice de interes local:
consiliu local şi primărie, post de poliţie, 2 scoli, 2 gradinite, 3 biserici, o mănăstire, un
dispensar uman si unul veterinar, precum si o gospodarie de apa.
Suprafata comunei este de 5118 ha, din care: 4083 ha terenuri cu destinatie agricola, 582 ha
paduri, 134 ha ape si stufarisuri, 131 ha drumuri si cai ferate, 188 ha curti constructii.
Pentru paza bunurilor publice si ale locuitorilor comunei, in conformitate cu dispozitiile
Legii nr. 333/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se organizeaza paza comunei prin
supraveghere video.
B. DISPOZITIVUL CAMERE DE SUPRAVEGHERE
In comuna Mitreni paza este asigurata prin supraveghere video, fiind instalate camere de filmat
fixe in toate cele trei sate componente ale comunei, astfel:
Sat Mitreni
a). o camera la intrare in sat, pe strada Floreasca;
b). la intersecția dintre strada Floreasca cu str. Grâului;
c). o cameră pe strada Floreasca, la poarta Bisericii ,,Sf. Nicolae;

d). o cameră pe str. Floreasca, colț cu cimitirul;
e). o cameră pe str. Cârciumăresei, cu vedere spre comuna Curcani;
f). o cameră pe str, Cârciumăresei, cu vedere spre Lac Potcoava;
g). o cameră pe str. Floreasca, în dreptul uzinei de apă, cu vedere spre uzina de apă;
h). o cameră pe str. Mușețelului, în fața Primăriei.
Sat Valea Rosie
a). o camera pe DC 79, lângă calea ferată;
b). o cameră pe DC 79, la intersecția cu str. Bradului;
c). pe DC 79, la intersecția cu str. Dudului;
d). pe DC 79, la intersecția cu str. Măceșului;
e). pe DC 79, la intersecția cu str. Mesteacănului;
f). pe DC 79, la intersecția cu str. Platanului (unde întoarce autobuzul);
g) pe str. Castanului, la intersecție cu str. Cerului.
Sat Clătești
a). 4 cameraela Școala din Clătești, pe str. Argeșului.

C. AMENAJARILE, INSTALATIILE SI MIJLOACELE DE ALARMARE
Pentru buna functionare a sistemului de supraveghere in vederea asigurarii protectiei si
pazei in comuna Mitreni, se vor lua urmatoarele masuri :
-

asigurarea iluminatului pe timpul noptii, pe strazile unde exista instalatie electrica ;
asigurarea iluminatului exterior pe timpul noptii de catre institutiile publice si agentii
economici cu capital de stat sau privat ;
Pentru imbunatatirea activitatii de paza se impune :
-

institutiile publice si societatile comerciale cu capital de stat sau privat care au serviciul
de paza propriu sa fie dotate cu dispozitive de alarmare sonora (sisteme de alarma,
toaca) .

D. MODUL DE ACTIUNE AL PERSONALLULUI DE PAZA IN DIFERITE
SITUATII

In situatii deosebite (incendii, explozii, calamitati), persoana insarcinata cu supravegherea
video si care a luat la cunostinta despre una din situatiile descrise va informa organele de
politie, primarul si şeful SVSU.
In cazul luarii la cunostinta despre comiterea de infractiuni (furturi), persoana insarcinata
cu supravegherea video va comunica imediat organului de politie, alarmand totodata si posturile
vecine, împreună cu care va trece la retinerea si imobilizarea infractorilor.

Modalitati de alarmare in situatii deosebite :
-

prin telefon ;
prin toaca :
o 2 batai repetate – incendii, explozii,
o 3 batai repetate la intervale mari – atac asupra postului si patrunderea intr-un
obiectiv ;

E. DISPOZITII FINALE
Pentru buna desfasurare a activitatii de paza realizata prin supraveghere video persoana
insarcinata cu supravegherea video, primarul si viceprimarul va mentine contactul permanent
cu postul de politie Mitreni.
Prezentul plan de paza a fost intocmit in conformitate cu prevederile art.18 din Legea nr.
333/2003 de catre Primaria comunei Mitreni, cu sprijinul Postului de Politie, urmand ca orice
modificare survenita privind paza comunei sa fie concretizat intr-un supliment care va fi anexat
la prezentul plan.
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INSTITUŢII CU ATRIBUŢII DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE URGENŢĂ

NR. CRT.

INSTITUŢIA

NR. TELEFON

1

Primăria Mitreni

0242525450

2

Post Poliţie Mitreni

3

Jandarmerie

4

ISU

5

Ambulanţa

6

SNUAU

112
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