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        PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 308 din data de 04.09.2017 
pentru aprobarea Regulamentului privind creşterea  siguranţei civice în 

zona unitătilor de învăţământ şi în zona adiacentă acestora 
 

 
Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 

ordinară; 
 Având în vedere: 

  -  expunerea de motive a Primarului municipiului Buzău înregistrată 
sub nr.441/CLM/04.09.2017prin care se propune aprobarea Regulamentului 
privind creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ şi în zona 
adiacentă acestora; 
            - raportul Direcţiei Politiei Locale  nr. 22800/01.09.2017; 

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

     - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

       - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic  al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (2), lit. c), art.  45, alin. (1) şi alin. 
(2), lit. e) 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 Regulamentul privind creşterea siguranţei civice în 
zona unităţilor de învăţământ şi în zona adiacentă acestora pe raza 
municipiului Buzău, judeţul Buzău, prezentat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
 
 
 



 
 

Art. 2- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Poliţiei 
Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
 
 
 
 
 

                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
                                                 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                    Roxelana Radu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

 - PRIMAR - 
 Nr. 441/CLM/04.09.2017 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind creşterea  
siguranţei civice în zona unitătilor de învăţământ şi în zona adiacentă 

acestora 
 

 
 

Siguranţa elevilor şi a personalului didactic în incinta unităţilor de 
învăţamânt şi în zona adiacentă acestora, constituie una din condiţiile 
fundamentale pentru organizarea unui proces educaţional de calitate 
performant. 

Ridicarea gradului de civilizaţie în Municipiului Buzău şi îmbunătăţirea 
permanentă a calităţii vieţii, impun asigurarea ordinii şi respectarea 
disciplinei, a regulilor de convieţuire comunitară, de comportament civilizat 
în incinta unităţilor de învăţamânt si în zona adiacentă acestora. 

Necesitatea adoptării unor măsuri speciale în unităţile de învăţământ,  
în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor care afectează 
ordinea publică şi desfăşurarea normală a procesului de învăţământ şi  
aduc atingere integrităţii şi demnitătii persoanei, avutului privat si public, în 
scopul descurajării şi dispersării grupurilor de persoane cu comportament 
turbulent sau violent, al aplanării în faza incipientă a situaţiilor conflictuale 
locale, pentru redresarea echilibrului civic general şi un climat de ordine 
corespunzător în zona unităţilor de învăţamânt şi zona adiacentă a 
acestora. 

 Administraţia publică locală, Inspectoratul Şcolar şi unităţile de 
învăţământ sunt responsabile  pentru întărirea siguranţei civice în zona 
unităţilor de învăţământ,  pentru faptele care nu prezintă pericolul social al 
unei infractiuni, dar care tulbură grav activitatea educativă, ordinea publică 
sau bunele moravuri. 

Faţă de cele mai sus menţionate, ţinând cont de Raportul de 
Specialitate întocmit de către Direcţia de Poliţie Locală, înaintăm prezentul 
proiect dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea 
analizării şi supunerii lui spre adoptare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
 
 
                                                       PRIMAR, 

  Constantin Toma 
 



 
 
 

                                                   ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-Directia Politia Locală- 
Nr. 22800/01.09.2017 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind creşterea  
siguranţei civice în zona unitătilor de învăţământ şi în zona adiacentă 

acestora 
Interesul public de netăgăduit  pentru asigurarea climatului de ordine 

şi linişte public este necesar desfăşurării normale a activităţii unităţilor de 
invăţământ şi promovarea unor relaţii civilizate în viaţa cotidiană, iar 
cetăţenii sunt obligaţi să aibă un comportament civic, moral şi responsabil, 
în spiritul legilor ţării şi al normelor de convieţuire socială. 

Cazuistica existentă, precum si faptele reclamate de cetăţeni 
demonstrează că, preponderent, autorii faptelor de mai sus sunt foşti elevi 
care au abandonat şcoala, grupuri de minori sau alte persoane cu 
comportament deviant, domiciliate în zona şcolilor ori în cartierele 
învecinate, persoane cu tulburări psihice evidente sau aflate sub influenţa 
consumului exagerat de alcool. 

Din analiza situaţiei operative a evenimentelor înregistrate, 
semnalărilor mass-media şi a altor sesizări se evidenţiază faptul ca în zona 
unităţilor de învăţământ şi pe traseele de deplasare a elevilor se produc 
fapte care afectează buna desfasurare a procesului de invatamant, 
siguranta personalului didactic si a elevilor, constand in patrunderea fara 
drept in incinta scolilor, terenurilor de sport sau a anexelor, tulburarea ordinii 
publice, agresarea, acostarea ori talharirea elevilor sau profesorilor, 
distrugeri de bunuri din patrimoniul scolar, poluarea climatului civic si de 
moralitate, prin obscenitati si trivialitati verbale, alte fapte de natura penala 
sau contraventionala, unele dintre acestea fiind savarsite cu violenta. 

În acest context apreciem că este oportună adoptarea unui 
Regulament privind creşterea siguranţei civice în zona unitătilor de 
învăţământ şi în zona adiacentă acestora. 

Faţă de cele de mai sus învederate, considerăm oportună şi necesară 
înaintarea prezentului proiect Consiliului Local al Municipiului Buzau în 
vederea supunerii lui spre adoptare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
 
 

Director executiv, 
Adrian Teodorescu 



 
 

                     ANEXA  
                                      la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău    

                                           nr._____ din data de ______                               
 
 

REGULAMENT 
privind creşterea siguranţei civice în zona unităţilor de învăţământ şi în zona 

adiacentă acestora pe raza municipiului Buzău, judeţul Buzău 
 

Art.1  
1. "Siguranţa în şcoală", este una din priorităţile stabilite în activitatea 

de prevenire a criminalităţii, derulată prin structurile de specialitate. Şcoala 
este alături de familie, un mediu important de formare al caracterelor tinere, 
de asimilare a unor cunoştinţe teoretice, dar şi de socializare şi educare. 
Din aceste considerente poliţia acţionează în parteneriat cu unităţile de 
învăţământ, cu reprezentanţii organizaţiilor de părinţi, cu autorităţile publice 
cu atribuţii în domeniu, pentru menţinerea unui climat de siguranţă în şcoli şi 
pentru derularea unor campanii şi proiecte de informare a elevilor în 
vederea evitării comportamentelor de risc victimal sau infracţional. 

2. Având în vedere faptul că delincvenţa juvenilă are implicaţii 
deosebite, cu efecte pe termen lung asupra celor care săvârşesc fapte 
antisociale, iar înregistrarea unor astfel de incidente în şcoli induce un 
sentiment de insecuritate cu implicaţii negative asupra procesului 
educaţional, îmbunătăţirea climatului de siguranţă în incinta şi zona 
adiacentă unităţilor de învăţământ, reprezintă un obiectiv prioritar, cu 
caracter permanent.  

3. Asigurarea climatului de siguranţă publică în incintă şi în zona 
adiacentă unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Buzău, siguranţa 
elevilor şi a personalului didactic, constituie una din condiţiile fundamentale 
pentru organizarea unui proces educaţional de calitate performant. 

 
CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 

 
Art. 2 - În realizarea obiectivelor propuse, constituie contravenţie 

săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte comise în zona unităţilor de 
învăţamânt  şi în zona adiacentă acestora, dacă nu sunt comise în astfel de 
condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: 

a. Desfăşurarea de activităţi ilicite sau care pun în pericol accesul liber 
al elevilor, cadrelor didactice şi al personalului administrativ în unităţile de 
învăţamânt  ori care perturbă  desfăşurarea programului de învăţământ şi a 
activităţilor extraşcolare. 

b. Tulburarea ordinii si liniştii în timpul desfăşurării cursurilor şcolare şi 
a activităţilor extraşcolare prin producerea de strigăte, zgomote, larmă sau 
prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate 



mare în perimetrul unităţilor de învăţământ sau în imediata apropiere a 
acestora; 

c. Accesul în incinta unităţilor de învăţământ sau staţionarea în zona 
acestora a persoanelor însoţite de animale care pot prezenta pericol pentru 
viaţa, integritatea fizică şi sănătatea elevilor, copiilor; 

d. Comercializarea, introducerea, distribuirea şi publicitatea 
materialelor cu caracter obscen sau pornografic în incinta unităţilor de 
învăţământ; 

e. Acostarea cadrelor didactice şi elevilor, sub orice formă, în sau în 
afara perimetrului unităţilor de învăţământ în scop de intimidare sau 
şicanare; 

f. Accesul şi folosirea, fără drept, a bazelor sportive aparţinând 
unităţilor de învăţământ (terenuri de sport, săli etc,). 

Art.3. -Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează cu 
avertisment sau amendă de la 200 lei la 500 lei. 

Art.4. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite 
prin prezenta hotărâre se face prin proces-verbal încheiat de către: 

a) primar, viceprimari, secretar şi funcţionarii publici din serviciile de 
specialitate ale primarului cu atribuţii în domeniile reglementate prin 
prezenta hotărâre; 

b) persoanele împuternicite în acest scop prin dispoziţia primarului; 
c) personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale;  
d) ofiţerii şi subofiţerii organelor de poliţie; 
e) ofiţerii şi subofiţerii de jandarmi. 
Art. 5. - Dacă contravenientul se angajează sub semnătură să achite, 

în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori de la data 
comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzută în prezenta 
hotărâre pentru fapta săvârşită, agentul constatator va face menţiune 
despre această posibilitate în procesul-verbal. 

Art. 6.- Minorul sub 14 ani nu răspunde contravenţional. 
Pentru contravenţiile săvârşite de minorii care au împlinit 14 ani, 

minimul şi maximul amenzii stabilite în prezenta hotărâre pentru fapta 
săvârşită se reduc la jumătate. 

Art.7.- Împotriva procesului - verbal de constatare şi de aplicarea 
sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării 
procesului verbal sau comunicării acestuia în situaţia în care persoana 
vinovată nu a fost de faţă la întocmirea procesului–verbal sau a refuzat 
primirea acestuia. 

Plângerea însoţită de copia procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei, împreună cu alte acte relevante, se înaintează de îndată la 
Judecătoria Buzău, spre competenţă si soluţionare. 

 
 

 
 
 



 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art.8. - În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune, sunt 

aplicabile dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute în Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.9 - Cu data prezentei hotărâri orice alte dispoziţii contrare se 
abrogă. 
 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 

DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ 
Director executiv, 

Adrian Teodorescu 
  
 

 


