
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de pază şi ordine 

publică de către Poliţia Locală a municipiului  Buzău 
 
 

Consiliul Local al Municipilui Buzau, judetul Buzău, întrunit în 
sedinţă ordinară: 

Având în vedere : 
          -expunerea de motive a Primarului Municipiului Buzau înregistrată 
sub nr. 306/CLM /2017 prin care se propune aprobarea tarifelor pentru 
prestarea serviciilor de paza si ordine publica de catre Politia Locala 
Buzau 

- raportul de specialitate al Politiei Locale a municipiului Buzău nr.  
16491/ 2017;    

- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – 
financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- Hotărârea Consiliului Local nr. 3/27.01.2011 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;  

  - prevederile Legii – cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice; 
 - prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei 
valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale. 

 - prevederile OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare,  
precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta 
de urgenta nr. 2/2017. 
          -  prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale; 

- prevederile art.351,alin. 1 din Legea 155/ 2010 a Politiei Locale, 
asa cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr.26/1994,  ale 
Hotararii de Guvern nr.171/2015 privind stabilirea metodologiei si a 
regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art.351, alin.1 din Legea 
155/2010 a Poliţiei Locale. 



În temeiul art.36, alin(2), lit b, alin. (4), lit.a, alin.(6) lit.a, pct.7, 

art.45 , alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

                                                

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1 - Se aprobă tarifele pentru prestarea serviciilor de pază şi 

ordine publică  practicate de către Poliţia Locală a municipiului Buzău 

conform  anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Tarifele prevăzute la alineatul precedent se aplică începând cu 

data de 15.07.2017. 

Art.2 – Începând cu data prezentei prevederile Hotărârii Consiliului 

Local nr. 96/30.05.2013 îsi încetează aplicabilitatea . 

Art.3. Primarul municipiului Buzău prin intermediul  Poliţiei Locale 

a municipiului Buzău şi al Direcţiei Administraţie Publică Locală  va 

aduce la cunostinţă prevederile prezentei hotărâri. 

 

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

consilier Ţepeluş Cristinel Laurenţiu 

 

 

   

                                   CONTRASEMNEAZĂ 

                                               SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                    Roxelana Radu 

 

 

 

 

Buzău, 30 iunie 2017 

Nr. 181 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

şedinţa din data de 30 iunie 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un 

număr de 17 voturi pentru, 4 abţineri şi 1 vot împotrivă, din numărul total de 23 

consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă 



                           
                                                        ANEXA  

la Hotărârea Consiliului Local nr.  181 
                                                din data de 30 iunie 2017 

 
CALCUL 

TARIF FUNCTIONAR PUBLIC 
 
 

Denumire cost Cost/ luna/an Cost/ora 

Salarii + asimilate 482.310/luna 23,157 

Norma de hrana 1110/luna 6,555 

Echipament 258,33/luna 1,526 

Materiale 23.111/luna 0,344 

Functionare 600.000/an 0,744 

Tarif (fără normă de hrană ) - 25,77 lei/oră - 4364,43 lei/lună 

Tarif (cu normă de hrană ) - 32,33/ora  -  5.474,43 lei/luna 

CALCUL 
TARIF PERSONAL CONTRACTUAL 

 

Denumire cost Cost/ luna/an Cost/ora 

Salarii + asimilate 721.195/luna 15,544 

Norma de hrana 900/luna 5,315 

Echipament 258,33/luna 1,526 

Materiale 23.111/luna 0,344 

Functionare 600.000/an 0,744 

Tarif (fără normă de hrană ) - 18,16 lei/oră - 3074,17 lei/lună 

Tarif (cu normă de hrană ) - 23,47lei /oră  -  3.974,17 lei/lună 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,  

consilier Laurenţiu Cristinel Ţepeluş 
 
 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Roxelana Radu 


