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MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă 

 publică al municipiului Buzău pe anul 2016 
 
 
 

        Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
         Având în vedere: 

 - expunerea de motive a viceprimarului cu atribuţii de primar al muni-
cipiului Buzău, înregistrată sub nr. 5.621/2016, prin care se propune aprobarea 
Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2016;  

 - raportul Direcţiei Poliţiei Locale, precum şi avizul Comisiei pentru 
administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 
 - prevederile art. 6, lit. a) a Legii poliţiei locale nr. 155/2010; 
  - prevederile art. 24 din Regulamentul – cadru de organizare şi 
funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010; 
 - prevederile Ordinului nr. 92/2011 al ministrului administraţiei şi internelor 
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă 
publică al poliţiei locale. 

În 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 Ă R Ă Ş T E:  
 
 
Art.1.- Se aprobă Planul de ordine şi siguranţă publică al munici-piului 

Buzău pe anul 2016, plan prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, şi care prevede organizarea şi executarea de către Direcţia 
Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Buzău a activităţilor de creştere a siguranţei cetăţenilor şi prevenirea crimi-
nalităţii stradale.     
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Art.2.- Viceprimarul cu atribuţii de Primar al municipiului Buzău, prin 

intermediul Comisiei locale pentru ordine publică constituită la nivelul 
municipiului Buzău şi Direcţiei Poliţiei Locale, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

  
PRESEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier Fănică Bârlă 
 

 
 
 
 
 

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ:                                                 
                                SECRETARUL 
                                                                                MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                        Ştefan Nedelcu 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 31 martie 2016 
Nr. 49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 31 martie 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, 1 abţineri şi - voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
       


