
Referat nr. _________ / ____________ 
Fenomenul infracţional a atins în unele localităţi din România, cote alarmante.  
Ţinând cont de prevederile Legii 333/2003 privind pază obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, modificată şi completată, prezentate mai jos,  
…………………………………………………………………………………… 
Articolul 18 
(1)În localităţile rurale se organizează pază comunală. 
(2)Primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor şi 
răspunde pentru întocmirea planului de paza a comunei. 
modificat prin PCT 3. ART UNIC Lege 9 din 2007-01-09 emis de Parlamentul României 
(3)Întocmirea planului de paza, instruirea şi controlul personalului de paza din localităţile rurale se efectuează 
de către organele locale de poliţie sau de structurile implicate în activitatea de paza. 
modificat prin PCT 3. ART UNIC Lege 9 din 2007-01-09 emis de Parlamentul României 
(4)Modalităţile de efectuare a pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, după 
consultarea prealabila a locuitorilor, în formele prevăzute de lege. 
modificat prin PCT 3. ART UNIC Lege 9 din 2007-01-09 emis de Parlamentul României 
(5)Plata serviciilor de paza în mediul rural, precum şi procurarea de echipamente de protecţie, 
însemne şi mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de paza, se asigură din 
bugetul local. Pentru plata serviciilor de paza, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii. 
modificat prin PCT 3. ART UNIC Lege 9 din 2007-01-09 emis de Parlamentul României 
……………………………………………………………………………………… 
  
Consiliu Local a adoptat Hotărârea de pentru instituirea taxei în februarie 2008, şi tot atunci a fost 
înfiinţată Poliţia Comunitară Moşniţa Nouă.  Abia în decembrie 2013 a fost înfiinţată poliţia locală, 
prin transformarea poliţiei comunitare, aşa cum prevede legea.  
Toţi cetăţenii beneficiază de acest serviciu. Comuna noastră este, deocamdată, între unităţile 
administrativ-teritoriale din Timiş cu o infracţionalitate redusă (vedeţi ce se întâmplă la  Dumbrăviţa, 
Timişoara ş.a.) 
Comuna, prin primar, şi I.J.P. Timiş au semnat un protocol de colaborare în baza căruia se efectuează 
patrulări zilnice şi pânde periodice cu echipaje mixte. 
În anul acesta urmează să implementăm în comună un sistem de supraveghere video, cu peste 80 de 
camere de de luat vederi, inclusiv în zone unde nu există reţele de energie electrică sau internet. 

Aceste din urmă sunt 
necesare deoarece 
comuna este 
realmente invadată 
cu deşeuri 
provenind din Giroc, 
Timişoara, Ghiroda 
şi, din păcate, chiar 
din Moşniţa (zonele 
în construcţie), iar 

intrarea 
camioanelor sau 
camionetelor se face 
prin zone dificil de 

supravegheat. 
Comuna are 7.000 
de hectare, din care 
1.800 sunt de 

intravilan. 
Lungimea străzilor, 



măsurabilă pe Google Earth este de circa 200 de km. Pentru finalitatea supravegherii video, este 
necesară şi dotarea unui dispecerat cu mobilier, monitoare, dispozitive de înregistrare şi stocare a 
imaginilor (minim 30 de ziele, cf. legii), personal în trei schimburi (minimum cinci persoane, deoarece 
se lucrează doar 40 de ore/persoană/săptămână, iar fiecare angajat are dreptul la concediu legal de 
odihnă şi la recuperări pentru munca în zilele de sărbători legale, sâmbătă şi duminică). 
Pentru patrulare, comuna a achiziţionat două autoturisme Dacia, care urmează să fie inscripţionate şi 
dotate cu rampe cu lumini intermitente, lumini de urmărire şi sisteme audio video. 
Conform legii, Poliţia Locală are atribuţii legate de: 
- ordine publică 

- circulaţie rutieră 
- protecţia mediului 
- disciplina în construcţii 
- disciplina comercială 

Am căutat să avem o taxă modică, de doar cinci lei pe lună pe număr de casă. Sunt comune în 
ţară în care taxa este de 100 -120 de lei pe an. 

Primarul are în vedere majorarea taxei pentru agenţii economici în următorii ani şi, în funcţie de 
evoluţia investiţiilor pentru poliţia locală, la o eventuală reducere pentru persoane fizice. 
Ne străduim să oferim servicii de calitate. Între cele 89 de comune timişene, doar vreo cinci au poliţie 
locală şi doar vreo opt serviciu de evidenţa populaţiei. Deşi, calculând după impozitul pe venit ţi 
sumele alocate de CJT per capita, Moşniţa Nouă se numără printre cele cinci cele mai sărace comune 
din jurul Timişorii, are şi Poliţie locală, şi S.P.C.L.E.P. 
 

 
La fel ca şi comuna nostră au aceste servicii şi Săcălazul, şi Girocul. Dumbrăviţa are doar poliţie 
locală, iar Dudeştii Noi doar S.P.C.L.E.P. 
Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă funcţionează şi el foarte bine în comună. În ultimele două ierni, 
Moşniţa a fost considerată una dintre cele mai bine deszăpezite unităţi administrativ-teritoriale din 
judeţ. 
 
Întrucât unele dintre prevederile HCL 28/2008.. sunt ambigue, propun Consiliului local adoptarea 
unei hotărâri care să o modifice şi să o completeze. 



În primul rând, este nevoie de precizarea categoriilor scutite de plata acestei taxe. 
În al doilea rând, trebuie făcută o diferenţiere între parcelele care au o construcţie pe ele, cele care 
sunt destinate construcţiilor de orice fel, dar care încă nu sunt mobilate, şi cele care sunt 
neconstruibile.  
Am avut cereri de la mai mulţi proprietari de PUZ+uri să nu percepem taxa pe terenurile 
neconstruite, pentru că nu avem ce păzi la ele. Acesta este un lucru fals, deoarece: 

- din punct de vedere al protecţiei mediului şi a sănătăţii oamenilor, aceste parcele neconstruite 
pot fi adevărate deponee clandestine de deşeuri menajere sau de construcţii 

- neîntreţinerea lor curată provoacă o proliferare necontrolată a ambroziei şi a altor plante 
alergene, cu consecinţe nefaste asupa sănătăţii şi confortului celorlalţi locuitori 

- sarcina noastră nu este să păzim vreo parcelă anume, ci să păzim comuna, liniştea şi 
bunăstarea locuitorilor. Noile PUZ-uri, care poate nu sunt construite decât în proporţie 
redusă, reprezintă locuri prin care pătrund în comună elemente infracţionale şi transportatori 
de deşeuri. Şi în acele zone trebuie să se facă simţită prezenţa poliţiştilor locali. 

- Propun următoarele modificări: 
- :,, Pentru plata serviciilor de pază se stabileleşte o taxă locală specială de:  
- 5/lei/lună/ gospodărie, 10 lei/an/parcelă de teren în intravilan,  
- 100 lei/an pentru agenţi economici. 
- Taxa locală specială nu se aplică pentru:  
- veteranii de război,  
- persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990, 
-  persoanele prevăzute de art.3 şi art.4 din Legea nr.341/2004,  
- persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, 
-  persoanele cu handicap,  
- membrii S.V.S.U. Moşniţa Nouă, 
-  instituţiile publice,  
- bisericile,  
- O.N.G.-urile pentru sediul social.  
- Regularizarea sumelor încasate eventual în plus se face fie prin restituire sau 

suprasolvirea sumei. 
- Art.2. Denumirea de Poliţie Comunitară din cuprinsul hotărârii se înlocuieşte cu denumirea 

,, Poliţia Locală Moşniţa Nouă.“ 
- Deoarece investiţiile mari pentru Poliţia locală se fac în acest an,  În anul 2015 

valoarea taxei va fi de  
- 40 de lei/an/gospodărie,  
- 10 lei/an/parcelă de etern în intravilan,  
- 100 lei/an/agent economic. 

 
 
Primar, Ioan SORINCĂU 


