SERVICIUL JUDEŢEAN DE PAZĂ OLT
Str. Drăgăneşti nr.9, municipiul Slatina
Nr. _____ / _________________ 2017

RAPORT DE ACTIVITATE
Subsemnatul
BRATU PAUL SABIN – Director general adjunct al
Serviciului Judeţean de Pază Olt ,
vă prezint alăturat Raportul de activitate al Serviciului Judeţean de Pază Olt pe
perioada 01.01.2016 până la data de 23.06.2016 :
I.- SERVICIUL JUDEŢEAN DE PAZĂ OLT cu sediul în municipiul Slatina,
str. Drăgăneşti nr.9, judeţul Olt, în temeiul Legii nr. 371/2004 modificată, completată
prin O.U.G. nr. 23/2005 şi aprobată prin Legea nr. 180/2005, a fost înfiinţat prin
Hotărîrea nr. 89 / 22.09.2005 a Consiliului Judeţean Olt, ca serviciu public de
specialitate de pază, pentru obiectivele de interes judeţean în care îşi desfăşoară
activitatea instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Judeţean Olt, prin
reorganizarea serviciilor de pază a acestora.
Finanţarea Serviciului Judeţean de Pază Olt se realizează integral din venituri
proprii: prestări de servicii de pază către institutiile şi serviciile publice de specialitate de
sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt, alte obiective de interes judeţean, conform legii,
din judeţul Olt.
Urmare aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010,
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 158/22.12.2011, Serviciului Judeţean de Pază
Olt i s-a normat un număr de 92 de posturi, din care 83 posturi agenţi pază, 8 posturi
TESA şi auxiliari şi 1 post de conducere.
La zi, Serviciul Judeţean de Pază Olt îşi desfăşoară activitatea cu un număr de 92
posturi.
Structural, îşi desfăşoară activitatea 79 salariaţi bărbaţi şi 13 salariate femei.
În perioada 01.01.2016 la 23.06.2016 funcția de conducere de Director general a
fost ocupată de domnul Bratu Paul Sabin,după care a ocupat functia de Director general
adjunct.
II.- Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii, s-au derulat Contracte de
prestări servicii de pază cu :
1.-Consiliul Judeţean Olt – sediu;
2.-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt ;
3.-Centrul Scolar ptr Educatie Incluzivă Balş;
4.-Scoala Populară de Arte şi Meserii Slatina;
5.-Centrul Militar Judeţean Olt;

7.-Muzeul Judeţean Olt ;
8.-Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Populaţiei Olt;
9.-Biblioteca Judeţeană Olt;
10.-Primăria Oraşului Piatra Olt;
11.-Primăria Oraşului Drăgăneşti Olt;
12.-Statiile de colectare şi selectare deşeuri Corabia, Caracal, Balş şi Scorniceşti.
III. Pentru bunul mers al activităţii de pază, de preîntâmpinare a producerii de
evenimente, s-au desfăşurat următoarele acţiuni:
-întocmire împreună cu beneficiar prestatie de pază a documentaţiei complexe
aferente Plan de pază ( stabilire necesităţi obiectiv , configurându-se planurile de pază
pentru a răspunde necesităţilor fiecărui obiectiv în parte);
-avizarea Planurilor de pază la organele de poliţie competente;
-avizarea personalului de pază şi a organelor de conducere ;
-instructaj la fiecare obiectiv de pază, cu prelucrarea planului de pază;
-instructaj periodic pe linie de protecţia muncii şi PSI.;
-instructaj trimestrial împreună cu organele de poliţie pe linie de legislaţie,
competente şi mod de acţiune;
-controale periodice şi inopinate, pe timp de zi şi de noapte, verificând modul de
cunoaştere a documentatiei planurilor de pază, a consemnelor generale şi particulare a
posturilor, drepturile şi obligaţiile agentilor de pază, modul de acţiune în diferite situatii
sau cu ocazia evenimentelor ;
-asigurarea pazei şi ordinii în incinta arenelor sportive ;
-în baza Protocolului de cooperare încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi
Primăria Municipiului Slatina, efectivele Serviciului Judeţean de Pază Olt au cooperat
cu efectivele Poliţiei Locale Slatina pe linia prevenirii şi combaterii oricăror forme de
încălcare a prevederilor legale în domeniul ordinii publice, menţinerea unui climat de
ordine publică cu ocazia adunărilor şi manifestărilor publice desfăşurate .
IV. Rezultatele activităţii, d.p.d.v. economic, realizări:
Perioada 01.01.2016 la 23.06.2016
-venituri
= 1.388.209 Lei
-cheltuieli = 1.341.252 Lei
Excedent = 46.977 Lei
V. Cheltuieli din achiziţii s-au făcut numai pentru :
-consumabile;
-carburant BVCA
-echipament de protecţie.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
BRATU PAUL SABIN

SERVICIUL JUDEŢEAN DE PAZĂ OLT
Str. Drăgăneşti nr.9, municipiul Slatina
Nr. _____ / _________________ 2017

RAPORT DE ACTIVITATE
Subsemnatul POPA EMIL COSTIN – Director general al Serviciului
Judeţean de Pază Olt ,
vă prezint alăturat Raportul de activitate al Serviciului Judeţean de Pază Olt pe
perioada 24.06.2016 până la data de 31.12 .2016 :
I.- SERVICIUL JUDEŢEAN DE PAZĂ OLT cu sediul în municipiul Slatina,
str. Drăgăneşti nr.9, judeţul Olt, în temeiul Legii nr. 371/2004 modificată, completată
prin O.U.G. nr. 23/2005 şi aprobată prin Legea nr. 180/2005, a fost înfiinţat prin
Hotărîrea nr. 89 / 22.09.2005 a Consiliului Judeţean Olt, ca serviciu public de
specialitate de pază, pentru obiectivele de interes judeţean în care îşi desfăşoară
activitatea instituţiile şi serviciile publice din subordinea Consiliului Judeţean Olt, prin
reorganizarea serviciilor de pază a acestora.
Finanţarea Serviciului Judeţean de Pază Olt se realizează integral din venituri
proprii: prestări de servicii de pază către institutiile şi serviciile publice de specialitate de
sub autoritatea Consiliului Judeţean Olt, alte obiective de interes judeţean, conform legii,
din judeţul Olt.
Urmare aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010,
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 158/22.12.2011, Serviciului Judeţean de Pază
Olt i s-a normat un număr de 92 de posturi, din care 83 posturi agenţi pază, 7 posturi
TESA şi auxiliari şi 2 posturi de conducere.
La zi, Serviciul Judeţean de Pază Olt îşi desfăşoară activitatea cu un număr de 92
posturi.
Structural, îşi desfăşoară activitatea 79 salariaţi bărbaţi şi 13 salariate femei.
În perioada 24.06.2016 la 31.12.2016 funcția de conducere de Director general a
fost ocupată de domnul Popa Emil Costin.
II.- Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii, s-au derulat Contracte de
prestări servicii de pază cu :
1.-Consiliul Judeţean Olt – sediu;
2.-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt ;
3.-Centrul Scolar ptr Educatie Incluzivă Balş;
4.-Scoala Populară de Arte şi Meserii Slatina;
5.-Centrul Militar Judeţean Olt;
7.-Muzeul Judeţean Olt ;

8.-Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Populaţiei Olt;
9.-Biblioteca Judeţeană Olt;
10.-Primăria Oraşului Piatra Olt;
11.-Primăria Oraşului Drăgăneşti Olt;
12.-Statiile de colectare şi selectare deşeuri Corabia, Caracal, Balş şi Scorniceşti.
III. Pentru bunul mers al activităţii de pază, de preîntâmpinare a producerii de
evenimente, s-au desfăşurat următoarele acţiuni:
-întocmire împreună cu beneficiar prestatie de pază a documentaţiei complexe
aferente Plan de pază ( stabilire necesităţi obiectiv , configurându-se planurile de pază
pentru a răspunde necesităţilor fiecărui obiectiv în parte);
-avizarea Planurilor de pază la organele de poliţie competente;
-avizarea personalului de pază şi a organelor de conducere ;
-instructaj la fiecare obiectiv de pază, cu prelucrarea planului de pază;
-instructaj periodic pe linie de protecţia muncii şi PSI.;
-instructaj trimestrial împreună cu organele de poliţie pe linie de legislaţie,
competente şi mod de acţiune;
-controale periodice şi inopinate, pe timp de zi şi de noapte, verificând modul de
cunoaştere a documentatiei planurilor de pază, a consemnelor generale şi particulare a
posturilor, drepturile şi obligaţiile agentilor de pază, modul de acţiune în diferite situatii
sau cu ocazia evenimentelor ;
-asigurarea pazei şi ordinii în incinta arenelor sportive ;
-în baza Protocolului de cooperare încheiat între Consiliul Judeţean Olt şi
Primăria Municipiului Slatina, efectivele Serviciului Judeţean de Pază Olt au cooperat
cu efectivele Poliţiei Locale Slatina pe linia prevenirii şi combaterii oricăror forme de
încălcare a prevederilor legale în domeniul ordinii publice, menţinerea unui climat de
ordine publică cu ocazia adunărilor şi manifestărilor publice desfăşurate .
IV. Rezultatele activităţii, d.p.d.v. economic, realizări:
Perioada 01.01.2016 la 31.12.2016
-venituri
= 2.938.399 Lei
-cheltuieli = 2.822.112 Lei
Excedent = 116.287 Lei
V. Cheltuieli din achiziţii s-au făcut numai pentru :
-consumabile;
-carburant BVCA
-echipament de protecţie.

DIRECTOR GENERAL ,
POPA EMIL COSTIN

