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MUNICIPIUL BUZAU 

                                              - CONSILIUL LOCAL - 
  

H O T A R A R E 
privind prorogarea pentru anul 2016 a termenului de aplicare a Hotărârii  

nr. 99/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind stabilirea listei 
obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi  privat a căror pază şi siguranţă 
civică se asigură de către Serviciul Pază Bunuri şi Valori, Siguranţă Unităţi 

Scolare din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale     
 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;   
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
23.530/2015, prin care se propune prorogarea pentru anul 2016 a termenului de 
aplicare a Hotărârii nr. 99/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, privind 
stabilirea listei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat a căror pază 
şi siguranţă civică se asigură de către Serviciul Pază Bunuri şi Valori, Siguranţă 
Unităţi Scolare  din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale;    
         - raportul şefului Serviciului Pază Bunuri şi Valori, Siguranţă Unităţi 
Scolare din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale, precum şi avizul comisiilor de 
specialitate ale  Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
        - prevederile Legii Poliţiei Locale nr. 155/2010;    
        - prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei 
locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/ 2010;   
 - prevederile anexei nr. 1 a) a Hotărârii nr. 128/2015 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, pentru aprobarea organigramei,  numărului de personal şi  
statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 
2015. 
     In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 7, art. 45, alin. (1) şi 
art.115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  
 
                                     H O T A R A S T E : 
  
 

Art.1.- Se prorogă până la data de 31 decembrie 2016 termenul prevăzut 
de art. 1 din Hotărârea nr. 99/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, 
privind stabilirea listei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat ale 
municipiului a căror pază şi siguranţă civică se asigură de Serviciul Pază Bunuri 
şi Valori, Siguranţă Unităţi Scolare din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale. 
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Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Poliţiei 
Locale - Serviciul Pază Bunuri şi Valori, Siguranţă Unităţi Scolare şi Serviciului  
Financiar-Contabil, Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău, societăţile 
comerciale şi instituţiile aflate în coordonarea sau subordonarea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat cu personalitate juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
                                                   
 

PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
consilier Constantin Coman   
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                                                                                 SECRETARUL 
                MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                                                                 Stefan Nedelcu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 23 decembrie 2015 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 23 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor  art. 45, 
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 23 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.                  


