
                                      ROMANIA                          
                                        JUDETUL BUZAU 
                                      MUNICIPIUL BUZAU     
                                     - CONSILIUL LOCAL – 
 
                                             H O T Ă R Â R E  

 pentru aprobarea Normelor, baremelor și probelor sportive pentru 
verificarea aptitudinilor fizice și psihologice ale personalului Poliției Locale 

Buzău precum și ale candidaților care participă la concursuri pentru 
ocuparea funcțiilor vacante de polițiști locali 

 
            Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în 
ședință ordinară;  
 Având în vedere: 

- solicitarea domnului consilier Ionescu Constantin 
nr.10486/04.04.2018; 

 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 119/CLM/10.04.2018, prin care se propune aprobarea Normelor, 
baremelor și probelor sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice și 
psihologice ale personalului Poliției Locale Buzău,  precum și ale 
candidaților care participă la concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante 
de polițiști locali; 
 - raportul Direcției Poliției Locale înregistrat sub nr.14038/09.05.2018; 
          - avizul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
         - prevederile Legii Poliției Locale nr.155/2010, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
         - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.332/2010 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, cu  
modificările şi completările ulterioare. 
 In temeiul art. 36, alin (2), lit. a) și alin. (6), lit. a-7), art. 45, alin. (1) și 
art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 Art.1.- Se aprobă Normele, baremele și probele sportive pentru 
verificarea aptitudinilor fizice și psihologice ale personalului Poliției Locale 
Buzău, precum și ale candidaților care participă la concursuri pentru 



ocuparea funcțiilor vacante de polițiști locali, prevăzute în anexa care face 
parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională,  
precum și Direcția Poliția Locală a Municipiului Buzău, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
consilier George - Aurelian Vlad  

 
 
 
                                                                                                                  

    CONTRASEMNEAZA: 
                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU, 
                                                                  Eduard Pistol 

                                                                                                                        
 
 

 
Buzau, 18 mai 2018 
Nr .  120 
 

 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 18 mai 2018 cu respectarea prevederilor 
art.45, alin.(1), din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 19 voturi pentru, 2 abţineri, şi    
1 vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

 

 
 



                                    ROMANIA                          
                                        JUDETUL BUZAU 
                                      MUNICIPIUL BUZAU     
                                  Nr. 119 /CLM/10.04.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Normelor, baremelor și 

probelor sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice ale personalului 
Poliției Locale Buzău precum și ale candidaților care participă la concursuri 

pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițiști locali 
 
 

Activitatea Poliţiei Locale a Municipiului Buzău se desfăşoară în 
temeiul dispoziţiilor Legii nr. 155/2010 privind Poliția Locală, precum şi ale 
Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru 
de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, în interesul comunităţii locale, 
exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii 
deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale. 

Prin HCL 121 din 11.05.2017, a fost aprobat Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Poliției Locale a Municipiului Buzău. 

Raportat la specificul misiunilor, apreciez că se impune completarea 
acestui Regulament cu o anexă care să stabilească Normele, baremele și 
probele sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice ale personalului 
Poliției Locale Buzău, precum și ale candidaților care participă la concursuri 
pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițiști locali. 

Apreciez că adoptarea acestor Norme se impune pentru a eficientiza 
poliția locală, în sensul de a fi formată din personal bine pregătit din punct 
de vedere fizic, împrejurare care va conduce la creșterea gradului de 
intervenție și reacție rapidă a acestor lucrători, în scopul rezolvării cazurilor 
ce țin de siguranța cetățeanului.  

 

 

 
 CONSILIER LOCAL,  

Ionescu Constantin  
 
 
 
 



                    ROMANIA  
               JUDETUL BUZAU 
       PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 
Direcţia Poliţiei Locale a Municipiului Buzāu 
            Nr.14038 /09.05.2018 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Normelor, baremelor și probelor 
sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice ale personalului Poliției Locale 

Buzău precum și ale candidaților care participă la concursuri pentru 
ocuparea funcțiilor vacante de polițiști locali. 

 
Având în vedere dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei 

locale potrivit carora, poliţia locala se înfiinţeaza în scopul exercitarii 
atribuţiilor privind apararea drepturilor si libertaţilor fundamentale ale 
persoanei, a proprietaţii private şi publice, prevenirea infracţiunilor, în 
domeniile prevazute de lege. 

Luând în considerare evoluţia şi complexitatea fenomenului 
infracţional şi contravenţional care impune intervenţia poliţistilor locali şi 
participarea la acţiuni cu grad ridicat de risc, în condiţii de pericol deosebit 
care pot afecta sanatatea şi integritatea fizica a poliţiştilor locali se impune 
recrutarea unor candidaţi cu calitāţi motrice deosebite şi rezistenţa, 
mobilitate, înalţime si trasāturi de personalitate puternice precum disciplina, 
voinţa, stare de echilibru emoţional. 

Capacitatea, calitatea si eficienţa resurselor umane din cadrul poliţiei 
locale contribuie la dezvoltarea unui serviciu public de interes local eficient 
în scopul satisfacerii nevoilor comunitaţii, menţinerea şi încrederea 
cetaţenilor în acest serviciu public, la îndeplinirea indicatorilor de 
performanţa stabiliţi de catre Consiliul Local al Municipiui Buzau pentru 
Direcţia Poliţiei Locale. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în scopul cresterii calitaţii 
în recrutarea si selecţia candidaţilor, pentru îmbunatāţirea imaginii si 
prestigiului instituţiei, a prestanţei poliţistului local în stradā si dezvoltarea 
capacitaţii de acţiune şi intervenţie operativā în indeplinirea sarcinilor de 
serviciu avizam favorabil  proiectul de hotărâre.  
 

DIRECTIA POLITIEI LOCALE BUZAU 
Director Executiv, 

Adrian Teodorescu 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


