ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi
statului de funcţii din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă extraordinară;
Având în vedere:
expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
163/CLM/28.03.2017, prin care se propune aprobarea organigramei,
numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul Poliţiei Locale a
Municipiului Buzău;
raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare
Interinstituţională, înregistrat sub nr.8611/28.03.2017 ;
avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău ;
avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
adresa nr. 1436/20.01.2016, 1024/17.01.2017 şi 8407/12.04.2017 ale
Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău privind stabilirea numărului maxim de
posturi la nivelul Primăriei Municipiului Buzău în anul 2017 ;
avizul nr. 18352 conexat cu 18354, 18355 şi 22774/2017 al Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici, privind avizarea funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, judeţul
Buzău şi din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău, judeţul Buzău;
Decizia Curţii de Conturi - Camera de Conturi Buzau nr.21/18.08.2016 ;
Sentinţa civilă nr.754/2016 a Tribunalului Buzău, definitivă prin Hotărârea
Curţii de Apel Ploieşti nr. 396/14.03.2017;
prevederile Legii nr .155/2010 Legea Poliţiei locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile pct.3, lit.a) din Procedura de stabilire a numărului maxim de
posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor/subunităţilor administrativteritoriale, cu excepţia celor din cadrul capitolelor bugetare "Învăţământ" şi
"Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din bugetele locale, precum şi din
capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanţare prevăzută în
Anexa la O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare ;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2017, prorogarea
unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 2/2017 privind unele
măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte
normative, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. XVI, alin.(1), lit. a) şi b) şi alin.(2) din Legea nr. 161/2003
privind
unele
măsuri
pentru
asigurarea
transparenţei
în
exercitareademnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile Hotărârii nr. 267/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău
privind înfiinţarea Poliţiei Locale a Municipiului Buzău;
prevederile Hotararii nr. 51/28.03.2017 a Consiliului Local al Municipiului
Buzău privind aprobarea bugetului local al municipiului Buzau pentru anul
2017;
În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2), lit.a) şi alin.(3), lit.b), 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 un număr maxim de 138 posturi, funcţionari
publici în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău.
Art.2. - Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi numărul de
personal din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Buzău, conform anexelor
nr.1 şi 2.

-3Art.3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 15 mai
2017.
Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii
contrare se abrogă.
Art.6. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională,
Direcţiei Finanţe Publice Locale precum şi Direcţia Poliţie Locală vor aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
consilier Daniel Lambru

CONTRASEMNEAZA:
Secretarul Municipiului Buzău,
Roxelana Radu

Buzău, 11 mai 2017
Nr.120

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 11 mai 2017 cu respectarea prevederilor
art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
,republicată şi actualizată, cu un număr de 12 voturi pentru, 3 abţineri, şi 4
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 19 consilieri
prezenţi la şedinţă.

