ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL –
HOTĂRÂRE
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120 din 18 mai 2018 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, cu modificările aduse prin HCL nr. 185/27.07.2018
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
286/CLM/20.09.2018, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 120 din 18 mai 2018 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, cu modificările aduse prin HCL nr.
185/27.07.2018.
- raportul nr. 27.399/20.09.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare
şi Cooperare Interinstituţională, din cadrul aparatului propriu de specialitate al
primarului;
- avizul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- procesul-verbal nr. 27.076/18.09.2018.
În temeiul art. 36, alin (2), lit. a), și alin. (6), lit. a-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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se revocă Hotărârea nr. 120/18.05.2018 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, cu modificările
aduse prin HCL nr. 185/27.07.2018.

Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse
Umane, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, va aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
consilier Ionuţ – Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 28 septembrie 2018
Nr. 225

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 28 septembrie 2018, 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, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total
de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 286/CLM/20.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120
din 18 mai 2018 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, cu modificările aduse prin
HCL nr. 185/27.07.2018
În perioada 20-24 august 2018, a fost planificată susţinerea probelor
sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice de către personalul contractual din
cadrul Direcţiei Poliţiei Locale.
Comisia de evaluare constituită în acest scop a constatat că poliţiştii locali
nu aveau asupra lor adeverinţe medicale cu menţiunea „apt pentru efort fizic”,
cerinţă ce rezulta din punctul 2.18, din anexa la HCL nr. 120/2018. Această
situaţie de fapt a condus la neîndeplinirea condiţiilor pentru susţinerea acestor
probe.
Pentru a lămuri şi a stabili cum poate fi dusă la îndeplinire această condiţie
imperativă pentru susţinerea probelor sportive, la data de 27.08.2018, la sediul
Primăriei Buzău, a avut loc o şedinţă la care au participat medici şi alte persoane
din domeniul de referinţă, ocazie cu care a fost încheiat procesul-verbal nr.
27.076/18.09.2018, pe care îl ataşăm alăturat.
În urma dezbaterilor, s-a concluzionat că medicii nu sunt dispuşi să
elibereze astfel de documente, având în vedere că pentru acest lucru sunt
necesare:
-un pachet complet de analize (analize care costă şi ar trebui stabilit cine
achită aceste costuri),
-antecedentele angajaţilor (centrul medical cu care Primăria Buzău nu le
deţine),
-faptul că ar trebui modificată fişa postului cu o menţiune generală, de
efectuare a pregătirii fizice, pe baza căreia să fie modificată fişa de risc.
Având în vedere cele de mai sus, s-a concluzionat că această Hotărâre nu
poate fi pusă în aplicare, deoarece probele sportive nu pot fi susţinute fără
atestarea stării de sănătate, motiv pentru care se impune revocarea acesteia.
Această revocare este necesară şi pentru a elimina naşterea unor litigii
judecătoreşti născute impotriva acestui act administrativ, care oricum nu poate fi
pus în aplicare.

În acest scop, propun aprobarea proiectului de hotărâre anexat în forma și
conținutul prezentat.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-Serviciul Resurse Umane, Organizare şi
Cooperare Interinstituţională Nr. 27.399/20.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120
din 18 mai 2018 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, cu modificările aduse prin HCL nr. 185/27.07.2018
În perioada 20-24 august 2018, a fost planificată susţinerea probelor
sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice de către personalul contractual din
cadrul Direcţiei Poliţiei Locale.
Comisia de evaluare constituită în acest scop a constatat că poliţiştii locali
nu aveau asupra lor adeverinţe medicale cu menţiunea „apt pentru efort fizic”,
cerinţă ce rezulta din punctul 2.18, din anexa la HCL nr. 120/2018. Această
situaţie de fapt a condus la neîndeplinirea condiţiilor pentru susţinerea acestor
probe.
Pentru a lămuri şi a stabili cum poate fi dusă la îndeplinire această condiţie
imperativă pentru susţinerea probelor sportive, la data de 27.08.2018, la sediul
Primăriei Buzău, a avut loc o şedinţă la care au participat medici şi alte persoane
din domeniul de referinţă, ocazie cu care a fost încheiat procesul-verbal nr.
27.076/18.09.2018, pe care îl ataşăm alăturat.
În urma dezbaterilor, s-a concluzionat că medicii nu sunt dispuşi să
elibereze astfel de documente, având în vedere că pentru acest lucru sunt
necesare:
-un pachet complet de analize (analize care costă şi ar trebui stabilit cine
achită aceste costuri),
-antecedentele angajaţilor (centrul medical cu care Primăria Buzău nu le
deţine),
-faptul că ar trebui modificată fişa postului cu o menţiune generală, de
efectuare a pregătirii fizice, pe baza căreia să fie modificată fişa de risc.
Având în vedere cele de mai sus, s-a concluzionat că această Hotărâre nu
poate fi pusă în aplicare, deoarece probele sportive nu pot fi susţinute fără
atestarea stării de sănătate, motiv pentru care se impune revocarea acesteia.
Această revocare este necesară şi pentru a elimina naşterea unor litigii
judecătoreşti născute impotriva acestui act administrativ, care oricum nu poate fi
pus în aplicare.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru
a fi promovat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Şef Serviciu,
Cristina Gianina Dinu

