
          
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

                                              - CONSILIUL LOCAL - 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor  

aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor 
administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local 

a căror pază se asigură de Direcţia de Poliţie Locală Buzău 

 
 
          Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
373/CLM/03.12.2018, prin care se propune stabilirea listei obiectivelor şi a 
bunurilor de interes public şi privat ale municipiului Buzău, a căror pază se 
asigură Direcţia de Poliţie Locală a municipiului Buzău; 
 - raportul Direcţiei Poliţiei Locale nr. 36.135/03.12.2018; 
         - 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; 

- prevederilor art. 6, lit. h) din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
         - prevederile art. 29 din Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare 
a Poliţiei Locale aprobat prin H.G. nr. 1.332/2010. 
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 7), art. 45, alin. (1) şi 
ale 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 stabileşte lista bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea 

Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale 
sau a altor servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se asigură de 
Direcţia de Poliţie Locală Buzău, conform anexei care face parte integrantă la 
prezenta hotărâre. 
        Art.2.- Pentru paza bunurilor şi obiectivelor de interes local care nu se află 
în proprietatea sau administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, se vor 
încheia contracte de prestări servicii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 



Art.3.- Cu data prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice alte 
prevederi contrare. 
         Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Poliţiei 
Locale, Direcţiei Finanţe Publice Locale, Serviciului Financiar Contabil şi 
Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, 
va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
  consilier Bogdan – Florin Hudițoiu 

 
          
 
 
 
 
 
 

                                                                
                                                                        CONTRASEMNEAZĂ 
                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

     Eduard Pistol 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 17 decembrie 2018 
Nr. 303 
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 17 decembrie 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 

    - PRIMAR - 
  Nr. 373/CLM/03.12.2018 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor  

aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor 
administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local 

a căror pază se asigură de Direcţia de Poliţie Locală Buzău 
 

 
Direcţia de Poliţie Locală Buzău a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 3/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Buzău, în scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, pentru creşterea eficienţei 
pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat. 

Activitatea Direcţiei de Poliţie Locală se desfăşoară în temeiul prevederilor 
Legii nr. 155/2010 a Poliţie Locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Hotărârea de Guvern nr. 1.332/2010 privind aprobarea 
Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale. 
          Potrivit dispoziţiilor art. 2, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 155/2010, Poliţia 
Locală îşi desfăşoară activitatea 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. 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. (1), lit. c) din Legea      
nr. 155/2010, primarul îndrumă, supraveghează, controlează şi analizează 
activitatea poliţiei locale, ca serviciu public de interes local. 

În temeiul dispoziţiilor art. 6, lit. h) din Legea nr. 155/2010, una din 
atribuţiile acestei structuri este aceea de a asigura paza bunurilor şi obiectivelor 
aflate în proprietatea unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale şi/sau în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii 
publice de interes local, stabilite de consiliul local. 

Având în vedere faptul că Poliția Locală asigură paza bunurilor și 
obiectivelor stabilite de Consiliul Local, prin hotărâre, este necesară stabilirea 
listei obiectivelor şi bunurilor aflate în proprietatea Municipiului Buzău şi/sau în 
administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii 
publice de interes local a căror pază se asigură de Direcţia de Poliţie Locală 
Buzău, fapt pentru care propun spre aprobare Proiectul de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
                                           P R I M A R, 
                                      Constantin Toma 
 

 



 
                                                      ROMÂNIA 
                                                 JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Direcţia Poliţie Locală - 
Nr. 36.135/03.12.2018 

                 
 
 

R A P O R T    D E   S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor  

aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor 
administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local 

a căror pază se asigură de Direcţia de Poliţie Locală Buzău 
 

  
Având în vedere: 
- Prevederile art. 6, lit. h) din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010; 
- Prevederile art. 29 din H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;  
- Prevederile H.C.L. nr. 3/2011 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Buzău, în scopul asigurării ordinii şi liniştii publice, pentru 
creşterea eficienţei pazei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat; 

Ţinând cont de faptul că una dintre atribuţiile Poliţiei Locale o constituie 
asigurarea pazei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului 
Buzău şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a 
altor servicii/instituţii de interes public local, stabilite de Consiliul Local al 
municipiului Buzău; 

Luând în considerare sentinţa Tribunalului Buzău nr. 754/25.11.2016, prin 
care suspendă executarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 
193/18.10.2016, rămasă definitivă prin Decizia Curţii de Apel Ploieşti nr. 
396/14.03.2017, este necesară stabilirea listei obiectivelor şi bunurilor de interes 
public şi privat ale municipiului Buzău a căror pază se va asigura de Direcţia de 
Poliţie Locală. 

Considerăm oportună şi necesară asigurarea pazei bunurilor şi obiectivelor 
aflate în proprietatea municipiului Buzău, după cum urmează: 

 

1.  S.C. “Urbis Serv” S.R.L 

2.  Directia de Asistenta Sociala 
- Cantina de Ajutor Social 
- Complexul de servicii pentru persoane vârstnice “Alexandru 
Marghiloman” 

3.  Direcţia Finanţe Publice Locale – din cadrul Primăriei  Municipiului 
Buzău 

4.  Palatul Comunal – Primăria Municipiului Buzău 



5.  Direcţia Evidenţa Persoanelor 
- Serviciul Evidenta Persoanelor 
- Compartimentul Starea Civila 
 

6.  Centrul Cultural ,,Alexandru Marghiloman” - Cluburi pentru Seniori 

7.  Parcuri: Crâng, Marghiloman şi Tineretului 

8.  Parculeţe: Sfinţii Îngeri, Hasdeu, CEC, Prefectură, Romaniţei 

9.  Pieţe: Piaţa Centrală (Av. Stan Săraru), Piaţa de Mărfuri Industriale, 
Dorobanţi II, Micro V, Crâng, Micro XIV 

10.  Piaţa Daciei 

11.  Centrul Vechi – Cuza Vodă – Piaţa Teatrului 

12.  Locuri de joacă pentru copii de pe raza municipiului Buzău 

13.  Cimitire administrate de S.C. Urbis Serv S.R.L. (Dumbrava, Eroilor, Sf. 
Gheorghe şi Sf. Constantin şi Elena) 

14.  Parcări publice de pe raza municipiului Buzău 

15.  Unităţi de Învăţământ (exterior) de pe raza municipiului Buzău 

16.  Platforme depozitare gunoi menajer de pe raza municipiului Buzău 

17.  Paza si protectia personalului de control din cadrul S.C. Trans Bus S.A. 
Buzau 

 
 Ca urmare a celor expuse, în prezentul raport de specialitate solicităm 
iniţierea Proiectului de Hotărâre privind stabilirea şi aprobarea obiectivelor şi 
bunurilor din municipiului Buzău pentru care va fi asigurată paza de către 
Direcţia de Poliţie Locală. 

În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre privind stabilirea 
listei obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat ale Municipiului Buzău a 
căror pază se asigură deDirecţia de Poliţie Locală Buzău, pentru a fi introdus pe 
ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   
  

 
Director Executiv, 
Adrian Teodorescu 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



A N E X Ă  
                                                   la Hotărârea nr. 303 din 17 decembrie 2018 

                                            a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 
 
 
 

Lista bunurilor şi obiectivelor  
aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în  

administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor  
servicii/instituţii publice de interes local 

a căror pază se asigură de Direcţia de Poliţie Locală Buzău 
 
 

 

Nr. 
Crt. 

 
Denumirea Obiectivului 

 
Adresa 

1.  S.C. “Urbis Serv” S.R.L Bd. Nicolae Bălcescu,  
nr. 53 

2.  Directia de Asistenta Sociala 
- Cantina de Ajutor Social 
- Complexul de servicii pentru persoane 
vârstnice “Alexandru Marghiloman” 

Str. Al. Marghiloman,  
nr. 29 
Str. Speranţei, nr. 23 
Str. Plantelor, nr. 8 

3.  Direcţia Finanţe Publice Locale – din cadrul 
Primăriei  Municipiului Buzău 

Bd. Unirii, nr. 163 

4.  Palatul Comunal – Primăria Municipiului 
Buzău 

Bd. Unirii, nr. 163 

5.  Direcţia Evidenţa Persoanelor 
- Serviciul Evidenta Persoanelor 
- Compartimentul Stare Civila 

bl. Unirii  nr. 301A, 
Galeria Mall, et. 1 

6.  Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman” 
Centrul pentru Seniori 

Str. Plantelor, nr. 8B 

7.  Parcuri: Crâng, Marghiloman şi Tineretului  

8.  Parculeţe: Sfinţii Îngeri, Hasdeu, CEC, 
Prefectură, Romaniţei 

 

9.  Pieţe: Piaţa Centrală (Av. Stan Săraru), 
Piaţa de Mărfuri Industriale, Dorobanţi II, 
Micro V, Crâng, Micro XIV 

 

10.  Piaţa Daciei  

11.  Centrul Vechi – Cuza Vodă – Piaţa Teatrului  

12.  Locuri de joacă pentru copii de pe raza 
municipiului Buzău 

 
 

13.  Cimitire administrate de S.C. Urbis Serv 
S.R.L. (Dumbrava, Eroilor, Sf. Gheorghe şi 
Sf. Constantin şi Elena) 

 

14.  Parcări publice de pe raza municipiului 
Buzău 
 

 
 



15.  Se asigură cu titlu gratuit, se asigură paza și 
ordinea în unitățile de învățământ preșcolar, 
primar, gimnazial și liceal de pe raza 
municipiului Buzău 

 
 

16.  Platforme depozitare gunoi menajer de pe 
raza municipiului Buzău 

 
 

17.  Paza si protectia personalului de control din 
cadrul S.C. Trans Bus S.A. Buzau 

Str.Pogonele, nr.5 

  
 

 


