
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

                                              - CONSILIUL LOCAL - 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind aprobarea înfiinţării Poliţiei Locale a Municipiului Buzău  

ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, 
sub autoritatea Consiliului local al Muncipiului Buzău 

 
          Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr.382/CLM/2016, prin care se propune înfiinţarea Poliţiei Locale Buzău ca 
instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, sub autoritatea 
Consiliului local al Muncipiului Buzău; 
 - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi 
Cooperare Interinstituţională nr.382/CLM/2016; 
         - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 

- prevederilor Legii nr. 155/2010 a Poliţie Locale, rep., cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
        - prevederile H.G.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru 
de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale; 
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit.d) şi alin.(6), lit.a), pct.7), art. 45, alin. (1) şi 
ale art. 115 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
       

Art.1.(1) Se aprobă înfiinţarea ,,Poliţiei Locale a Municipiului Buzău”, ca 
instituţie de interes local cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău, prin reorganizarea Direcţiei Poliţiei Locale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Buzău. 

       (2) Sediul administrativ al Poliţiei Locale a Municipiului Buzău 
înfiinţate conform alin.(1) este : Municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr.5, 
judeţul Buzău. 

        Art.2. – Poliţia Locală a Municipiului Buzău se va organiza prin 
preluarea de personal din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale, precum şi a altor 
categorii de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Municipiului Buzău, în condiţiile legii. 
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Art.3. – Se mandatează Primarul Municipiului Buzău să întocmească 
proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a 
numărului de personal pentru Poliţia Locală a Municipiului Buzău, precum şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale a Municipiului 
Buzău, urmând ca acestea să fie aprobate ulterior prin hotărâre a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău. 

Art.4.- Se mandatează Primarul Municipiului Buzău, ca prin Dispoziţie să 
desemneze o persoană din aparatul propriu de specialitate, să facă toate 
diligenţele cu privire la înregistrarea „Poliţiei Locale a Municipiului Buzău”, ca 
instituţie de interes local cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului 
Local al Municipiului Buzău. 
          Art.5.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională şi al Direcţiei 
Poliţiei Locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
  consilier Vasile Murguleţ 

         
 

                                                                
                                                                             CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                            Şef serviciu cu atribuţii 
                                                                             delegate de secretar, 
                                                                                    Bogdan Barbu 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 21 decembrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi 
pentru, - abţineri şi 2 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 
consilieri prezenţi la şedinţă. 


