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

 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120/2018 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 
 
 

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

 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr.235/CLM/25.07.2018, prin care se propune completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 120/2018 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; 
 - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare 
Cooperare Interinstituțională înregistrat sub nr.  21474 /26.07.2018; 
          - 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. 

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 611 din 4 iunie 2008 (*actualizată*) pentru 
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 
funcționarilor publici; 

- Decizia Curții Constitutionale nr. 818 din 7 decembrie 2017; 



 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.- Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.120/2018 se 
completează cu alineatul 2, care va avea următorul conținut: 

(2) “Prezenta hotărâre nu se aplică polițiștilor locali – funcționari 
publici”. 

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 SEDINTĂ, 
consilier Maria Ionescu  

 
                                                                                                                  

    CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                  Eduard Pistol 

                                                                                                                       

 
Buzau, 27 iulie 2018 
Nr. 185 

 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 27 iulie 2018 cu respectarea prevederilor 
art.45, alin.(1), din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 13 voturi pentru, 3 abţineri, şi 1 
vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

Domnul consilier Bănică Nicu - Liviu nu votează. 

Domnul consilier Barbu Ion nu votează. 
Domnul consilier Ionescu Constantin nu votează. 
Domnul consilier Șerban Nicolae nu votează. 

 



                                    ROMANIA                          
                                        JUDETUL BUZAU 
                                      MUNICIPIUL BUZAU     
                                  Nr.  235 /CLM/25.07.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 120/2018 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 
 

 

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2018 au fost aprobate 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. 

Prin Decizia nr. 818/2017, Curtea Constituțională a României a stabilit 
că evaluarea funcționarului public efectuată printr-o metodologie stabilită 
prin Hotărâre de Guvern și nu prin lege, este neconstituțională, statuând că   
art. 69, alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarului public, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare este neconstituțională. 

Menționez că art. 69, alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcționarului public, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
transmitea Guvernului competența de a reglementa Metodologia de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, 
Guvernul adoptând în acest sens H.G 611/2008 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. 

Pentru acest considerent, apreciez că până la punerea în aplicare de 
către legiuitor a Deciziei Curții Constituționale și evitarea unor contradicții 
cu noile reglementări astfel adoptate, în ceea ce privește evaluarea 
funcționarilor publici, se impune modificarea HCL nr. 120 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, sub aspectul introducerii unui alineat 2 la art. 1, în care să 
se menționeze că prezenta hotărâre nu se aplică polițiștilor locali-
funcționari publici. 



      În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, 
cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
 
 

 
 

 

 
 PRIMAR 

Constantin Toma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 

-Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 
Cooperare Interinstituțională- 

Nr.   21474 /26.07.2018 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
120/2018 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 

 
 

Analizând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Buzău 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, am constatat ca a fost întocmit cu respectarea 
prevederilor legale. 

Expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, domnul 
Constantin Toma, prin care se argumentează necesitatea adoptării unei 
hotărâri de consiliu privind completarea Hotărârii Consiliul Local al 
Municipiului Buzău 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, supune atentiei următoarele: 

- Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2018 au fost aprobate 
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. 

- Prin Decizia nr. 818/2017, Curtea Constituțională a României a 
stabilit că evaluarea funcționarului public efectuată printr-o 
metodologie stabilită prin Hotărâre de Guvern și nu prin lege, este 
neconstituțională, statuând că art. 69, alin. 5 din Legea nr. 188/1999 



privind statutul funcționarului public, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare este neconstituțională. 

Precizez că art. 69, alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind statutul 
funcționarului public, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
transmitea Guvernului competența de a reglementa Metodologia de 
evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, 
Guvernul adoptând în acest sens H.G 611/2008 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici. 

Pentru aceste considerente, sustin că până la punerea în aplicare de 
către legiuitor a Deciziei Curții Constituționale și evitarea unor contradicții 
cu noile reglementări astfel adoptate, în ceea ce privește evaluarea 
funcționarilor publici se impune completarea HCL nr. 120 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, sub aspectul introducerii unui alineat 2 la art. 1 la H.C.L. 
nr. 120/2018, în care să se menționeze că prezenta hotărâre nu se aplică 
polițiștilor locali-funcționari publici. 

Fata de cele prezentate si in conformitate cu prevederile art. 44 
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicata (r2), cu modificarile si 
completarile ulterioare, avizez favorabil proiectul de hotarare privind 
completarea Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Buzău 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 si propun adoptarea lui in 
forma prezentata de initiator.  
 
 
 

Sef serviciu, 
Gianina-Cristina Dinu 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


