U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
CONSILIUL LOCAL,
H O T Ă R Â R E A NR. 3
(privind aprobarea ”Planului de Pază al Comunei Tomești, Judetul Iasi, pentru anul 2021”)

Consiliul Local al Comunei Tomești, Județul Iași, întrunit în şedinţa
ordinară din 28.01.2021;
Având în vedere:
-proiectul de hotărâre cu nr. 16433 din 04.12.2020 întocmit de primarul comunei
Tomești, județul Iași cu privire la aprobarea ”Planului de Pază al Comunei Tomești,
Judetul Iasi, pentru anul 2021”
-raportul de specialitate cu nr. 16434 din 04.12.2020, întocmit de secretarul general
al comunei Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
-anunţul înregistrat sub nr. 16550 din 08.12.2020, afișat la sediul autorităţii locale,
prin care s-a făcut publică intenţia ca în data de 28.01.2021 să se adopte un act
administrativ cu caracter normativ, anunţ făcut în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
Având în vedere avizele favorabile cu nr. 1257 din 28.01.2021, ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru proiectul de hotărâre de mai
sus;
Având în vedere art. 18 din Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia public, republicată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. (d), alin. 7 lit. (g) și alin. (14) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ şi din considerentele prezentate

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de Pază al U.A.T Comunea Tomești, Judetul Iasi, pentru
anul 2021, astfel cum este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.(1)Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Tomești, judeţul Iaşi;
-Postului de Poliţie Tomești.
(2) De asemenea hotărârea va fi afişată pe site-ul şi la sediul Primăriei Tomești.
Adoptată azi: 28.01.2021
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Secretar general comună
Consilier local, Mihaela Miron
Mancaș Gabriel

Anexă la H.C.L. Tomești nr. 3 din 28.01.2021
U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL TOMEȘTI

APROB,
PRIMAR COMUNA TOMEȘTI
Prof. ȘTEFAN TIMOFTE

VIZAT,
ȘEF POST POLIȚIE TOMEȘTI
AGENT ȘEF DE POLIȚIE
ILIE NĂSTASĂ

PLANUL DE PAZĂ
al U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași, pentru anul 2021 întocmit în
baza Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare

TOMEȘTI
2021

I. SITUAŢIA OPERATIVĂ:
I.1. Teritoriul
Localizarea
Comuna Tomeşti este situată în imediata apropiere a Municipiului Iași, in partea sud
estică , la o distanță de 10 km de acesta având o suprafață totală de 3925,80 ha.
Se învecinează la Nord cu Comuna Holboca, la Est cu Țuțora și Comarna, la Sud cu
Schitu Duca iar la Vest cu Comuna Bîrnova.
I.2. Atestare documentară
Prima mențiune documentară asupra localității Tomești dateaza din vremea marelui
domnitor al Moldovei, Ștefan cel Mare (1457-1504) și corespunde anului 1469.
Ulterior , localitatea Tomești apare mentionată în cronici ce datează din anii 1492 si
1497, când același domnitor face câteva acte de donație și improprietărire pentru unii
dintre supușii lui, de altfel boieri renumiti prin curaj, spirit de sacrificiu și înaltă ținută
morală.
În anul 1615, în timpul domniei lui Ștefan Tomșa al II-lea , localitatea Tomești
apare din nou menționată în documentele istorice, pentru ca mai târziu, în vremea
domniei lui Vasile Lupu (1643-1653) să se stabileasca hotarele acestei așezări.
În Nicoară Potcoavă, Mihail Sadoveanu, vorbește despre locuitorii Tomeștiului ca
fiind niste țărani liberi “răzași de Tomești “ , iar Eremia Pîrcălab spune că are “prieteni
si cumetri” la Tomești și Goruni.
În 1875, într-un raport către Prefectura de Iasi, Mihai Eminescu care îndeplinea în
această perioadă funcția de revizor școlar, face referire la primarul din Comuna
Tomești în legatură cu situația din învățământ care și la acea dată administra patru
sate: Tomești, Goruni, Vlădiceni și Chicerea.
I.3. Relieful
Din punct de vedere geografic relieful Comunei Tomești se prezinta diferențiat si
anume : interfluvii colinare joase, cu altitudini cuprinse între 150-200 m în zona de
nord și sub formă de platforă si culmi deluroase înalte cu altitudinea de 350-400 m, în
zona de podiș din Vest si Sud.
Luncile se dezvoltă mai ales în lungul văilor râurilor Bahlui și Jijia , dar și pe unii
afluenți ai acestora ( pâraiele Tătarca , Tomești, Vlădiceni ), sub forma unor suprafețe
plane, umede și local umede, constituite din aluviuni argilo-nisipoase de grosimi de 1-2
m. Lățimea luncilor oscilează între 100 si 700 m, cea mai lungă fiind lunca pârâului
Tătarca (300-700 m). Datorită caracterului lor inundabil, pe luncile mai largi au fost
executate lucrări de regularizare a albiilor și chiar desecări, care au rezolvat parțial
excesul de umiditate și inundațiile. Local, acestea se mai manifestă din cauza colmatării
pe unele sectoare ale lucrărilor menționate. Suprafața afectată de exces de umiditate
depășește 250 ha.
Ponderea reliefului de luncă în teritoriul Comunei Tomești este de cca 10%.
Drept resurse naturale solul conține calcare , gresii , nisipuri și argile, exploatate
prin carierele din Vlădiceni, ca materie primă pentru S.C. Ceramica S.A., în prezent
denumită Brikston Construction Solutions S.A. Iași.

I.4.Vegetația
Vegetația naturală de pe teritoriul Comunei Tomești aparține în cea mai mare parte
zonei de pădure și zonei de silvostepă.
Pădurea este prezentă în sudul și estul teritoriului, constituită din stejar, gorun, carpen,
tei , frasin, arțar, jugastru și cireș.
Silvostepa este formată din pâlcuri de pădure și gorun în amestec cu alte foioase și din
pajiști de silvopstepă : colilie, pir, firuță, bărboasa, trifoi, obsiga, păiuș etc.
I. 5. Fauna
Este legată de vegetație : în masivul Repedea- Bîrnova este reprezentată de specii
precum : mistrețul, căprioara, vulpea, iepurele, lupul la care se adaugă veverița,
viezurele, ariciul, șoarecele de pădure, dihorul. Deasemeni numeroase sunt și diverse
specii de păsări: ciocănitoarea, ciuful de pădure, huhurezul, cucuveaua, pițigoiul,
sticletele, cinteza, caneparul, mierla, privighetoarea, ciocârlia, porumbelul, turturica,
gaița, șorecarul, uliul, cucul, pupîza, graurul, vrabia, rândunica, lăstunul.
I.6. Clima
Din punct de vedere climatic teritoriul Comunei Tomești se încadrează într-un
climat temperat –continental, vânturi cu viteza de 4 km/h și temperaturi medii anuale
de 9-10 °C , maxim mediu în iulie intre 20-21 °C și un minim mediu în ianuarie de -3
- 4 °C.
Precipitațiile medii anuale sunt cuprinse între 500-600 mm/mp fiind mai abundente cu
cât urcăm spre zona înaltă din nord. Regimul ploilor se caracterizează prin cantități
mari în iunie ( 75-85 mm/mp ) și mici iarna (20-30 mm/mp ).
Vara cad ploile de tip aversă sau este secetă, mai ales în Nord. Vânturile cele mai
frecvente sunt din N-N-V și E, S – E , direcția dominantă fiind N – V .
Astfel pe teritoriul Comunei Tomești se deosebesc mai multe microclimate :
-de vale –pe șes Bahlui ;
-de coastă – pe versantul Bahlui;
- de adăpostire – bazinetele Goruni, Chicerea, Tomești ;
I.7. Hidrografia
Rețeaua hidrografică este formată din cursul inferior al râului Bahlui, un mic sector
al râului Jijia cu care prima confluează la circa 2,5 km de Tomești , precum și câțiva
afluenți ai acestora –Tătarca, Tomești, Vlădiceni.
Regimul hidrografic al acestora se caracterizează prin variații ale nivelelor și
debitelor, cu creșteri ale acestora primăvara și vara, în timpul topirii zăpezilor și la
ploile torențiale și cu curgeri minime toamna și iarna.
Râul Bahlui are un regim controlat întrucâtva , prin câteva acumulări și iazuri în
amonte, fiind totodată regularizat astfel că nivelele mari nu produc inundații. Este dat
în folosință noul traseu regularizat prin care Bahluiul și Jijia se debușează în Prut pe la
Tuțora.
Pe Valea Tătarca s-au executat și se continuă executarea de regularizări și canale de
evacuare, fiind excluse inundațiile din șesuri. Totuși mai sunt zone cu exces de
umiditate care trebuie drenate. De asemeni, cursul Pârâului Tomești va trebui
decolmatat periodic.

Apele subterane sunt întâlnite la adâncimi foarte variabile, în funție de topografia
terenului si precipitații. Acolo unde eroziunea a interceptat stratul acvifer, ape, izvoare,
care sunt sursele de declanșare a alunecărilor. Debitele furnizate de apele subterane din
zona deluroasă sunt relativ reduse, putând constitui surse pentru alimentări mici cu apă.
Surse mai importante se găsesc sub orizonturile de calcar de la limita sudică a comunei.
În șesul Bahluiului se întâlnesc doua pânze acvifere, una la baza aluviunilor , mai
bogată și una în lentilele nisipoase de la suprafață, cu debite reduse. Aceste ape nu
satisfac însă, având concentratii mari de săruri și duritate mare.
I.8. Căi de comunicație
Infrastructura existentă:
-DN28 pe o lungime de 8,5 km prevazut cu imbracaminti asfaltice;
-DJ 248D ( Paun –Tomesti - Holboca ) 4,5 km din care 2 km asfaltat iar restul drum
pietruit;
-DC 31 ( Iasi-Vladiceni-Tomesti) – 2 km drum asfaltat;
-DJ 249 E ( Tomesti- Chiperesti- Tutora ) – 5 km –drum asfaltat;
-DC 33 ( Tomesti-Goruni ) -4Km – 2 km asfaltat și 2 km pietruit;
-DC 44(DN28- Chicerea –Comarna ) 2,9 km drum asfaltat și 0,6 km drum pietruit.
I.9. Obiective turistice /zone protejate/monumente
Ca obiective turistice pe raza comunei sunt 2 stejari protejați , cu o vechime de peste
300 ani situați în satul Vlădiceni.
Deasemeni in sat Tomesti deal s-a infiintat Centrul residential “Acasa “ si
Complexul Rodeo iar in cartier Tomesti s-a contruit un modern complex sportiv –
Kojiro Grup Tomesti, Sala Sporturilor din sat Tomești, Amfiteatru cultural și
Biblioteca ”Regina Maria” Tomești.

II.DISPOZITIVUL DE PAZA
Pe raza comunei nu sunt stabilite posturi de pază deoarece asigurarea sigurantei
obiectivelor, bunurilor si valorilor, impotriva oricăror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de
proprietate, precum și protejarea persoanelor impotriva oricăror acte care le pot periclita
viata, integritatea fizică sau sănătatea, se realizează de către lucratorii biroului de poliție
locală cu ocazia activităților de patrulare, aceste sarcini fiind incluse în intinerariul de
patrulare, porecum și în Planul de Ordine și Siguranță Publică al Comunei Tomești.
III. PAZA TRANSPORTURILOR BUNURILOR ŞI VALORILOR IMPORTANTE
ŞI TRANSPORTURI CU CARACTER SPECIAL
Paza transporturilor bunurilor şi valorilor importante, constând în sume de bani,
titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, de mică importanţă, se asigură cu
autoturismul poliției locale și agentul de politie locală desemnat cu astfel de activități pe
timp de zi.

IV. OBLIGAŢIA CONDUCĂTORILOR DE UNITĂŢI:
a) răspund de organizarea și functionarea pazei unitatilor, bunurilor si valorilor pe care le
detin, cu orice titlu;
b) analizează temeinic nevoile stricte de paza si stabilesc efectivele necesare, in raport cu
natura, importanta, marimea si vulnerabilitatea unitatilor respective,
c) asigură, pentru executarea serviciului de paza, selectionarea persoanelor cu profil moral
corespunzator, cu aptitudini fizice si profesionale necesare acestei activitati;
d) iau măsuri de instruire specifica a personalului de paza si controleaza modul in care
acesta isi executa atributiile de serviciu;
e) incheie contracte de prestari de servicii in domeniul pazei.
V. ÎNDATORIRILE ORGANELOR DE POLIŢIE:
a) avizează planurile de pază ale unităților
b) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unitati în pregatirea
personalului de paza si urmareste executarea intocmai a masurilor stabilite prin planul de
paza;
c) eliberează atestate pentru încadrarea personalului de pază, după caz;
d) avizează personalul care solicită sa urmeze cursuri de calificare în domeniul pazei;
VI. DISPOZIŢII FINALE:
a)- Preoţii parohiilor din comună, vor trasa atribuţiile de pază, personalului din consiliul
parohial în vederea asigurării pazei bisericilor şi caselor parohiale, după caz.
Bisericile vor avea asigurate încuietori solide, gratii la uşi şi ferestre, prin grija preoţilor.
b)-Toate unităţile private din comună îşi vor asigura paza proprie, sisteme de alarmă în
magazine şi în celelalte puncte de desfacere.
c)- Controlul executării pazei se organizează de către poliţia natională si agenții politiei
locale.
d)- Nerespectarea sau încălcarea de către personalul de pază a obligaţiilor, prevăzute în
acest plan de pază atrage după caz răspunderea civilă, materială, disciplinară,
contravenţională sau penală conform legii.
e)- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, se face prin proces-verbal încheiat
de organele de poliţie natională si locală conform prevederilor Legii 333/2003 și ale O.G.
nr. 2/2001.
Întocmit,
ȘEF POST POLIȚIE TOMEȘTI
AG. ȘEF DE POLIȚIE, ILIE NĂSTASĂ

