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PREAMBUL 

 

 
           Planul de ordine şi  siguranţă  publică al poliţiei locale este documentul prin 

care se organizează anual activitatea structurilor de poliţie locală pentru menţinerea 

ordinii şi liniştii publice pe teritoriul municipiului Buzău.   
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Cadrul legislativ  care stă la baza întocmirii Planului de siguranţă publică :  

- Legea 155/2010 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei locale; 

- Hotărârea Guvernului României cu nr. 1332/2010  de aprobare a 

Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;  

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor; 

- Legea 15/2008 de aprobare şi modificare a OUG 30 /2007; 

- Strategia naţională de ordine publică 2010-2012 aprobată prin 

Hotărârea de Guvern 1040/2010;   

- Strategia M.A.I.   de realizare  a ordinii şi siguranţei  publice, pentru 

creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 196/2005;  

- Ordinul M.A.I. cu nr. 60/2010, completat si modificat cu O.M.A.I. 

26/2015 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinerea a ordinii şi 

siguranţei publice;  

- Ordinul M.A.I. cu nr. 92/05.05.2011 privind aprobarea metodologiei de 

elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;      
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CAPITOLUL I 

ANALIZA SITUAŢIEI OPERATIVE : 

 

TERITORIUL 

 
 a). Amplasarea  geografica:        

 Municipiul Buzău, reşedinţa judeţului cu acelaşi nume, atestat documentar la 

anul 1431, este situat în zona de câmpie, la o altitudine de 95 m, având o suprafaţă 

de  8.178,65 ha, din care: suprafaţa extravilanului de 3467,24 ha şi suprafaţa 

intravilanului de 4711,40 ha,  fiind  delimitat la S-E de cursul râului Buzău, iar  în 

zona vestică de Parcul Crâng – rămăşiţă a foştilor Codri ai Vlăsiei. 

 

b). Localitaţi invecinate:         

 Localitatea se învecinează la Vest cu comuna Merei, la Sud cu comunele 

Ţinteşti şi Costeşti, la Est cu comuna Vadu Paşii, iar la Nord cu comunele Verneşti 

şi Mărăcineni. 

 

c) Suprafaţa şi configuraţia terenului : 

 Municipiul Buzău are o suprafaţa totală de 8178,65 de hectare, din aceasta, 

6727,71 ha  reprezintă teren arabil, din care: 1269,28 ha teren arabil irigat, 695,89 ha 

pasuni naturale, 106,08 ha faneţe naturale, 54,95 ha vii hibride, 146,00 ha livezi, 

pomi, pepiniere, arbuşti fructiferi, 116,89 ha curţi cladiri si 114, 95 ha alte terenuri 

in intravilan. Relieful se prezintă numai sub forma câmpiei.  

 

 d) Regimul climateric - al municipiului Buzău este temperat continental, 

caracterizat prin temperaturi de peste 300 C pe timpul verii, iar iarna prin viscole, 

care pe fondul căderilor de zăpadă creează blocări la ieşirile din municipiu îndeosebi 

spre  comunele Ţinteşti,  Costeşti, Verneşti si municipiul Ramnicul Sarat. 

 

e) Reţele hidrografice- reprezentativ pentru municipiu in acest sens este faptul 

că la S-E pe o lungime de circa 13 kilometri se invecinează cu raul Buzău. 

 

f) Reţele electrice si telefonice : 

 a) Reţelele electrice aparţinând SC Electrica SA 

 b)Reţelele de telefonie fixă şi mobilă aparţinând: SC Telekom România 

SA; Vodafone, RDS&RCS. 
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g) Căi de comunicaţii - Municipiul Buzău este un important nod de 

comunicaţii rutiere şi feroviare  fiind străbătut de  D.E. 85 (DN 2 Bucureşti –

Suceava, prin Focşani şi Bacău) şi calea ferată ce face legătura între Bucureşti şi 

Zona Moldovei, Bucureşti-Galaţi. 

 Alte rute importante  sunt: DN 1 B – Ploieşti; DN 10 Buzău – Braşov; DN 2 B 

– spre Brăila şi calea ferată Buzău – Nehoiaşu. 

Infrastructura drumurilor din municipiu se prezintă astfel: 18,5 km drum 

naţional, 2 km drum judeţean, 10,3 km drum comunal; 191 km străzi. 

 

h) Zone de agrement – sunt reprezentate în mediul urban de parcurile 

Marghiloman, Crâng si Tineretului, săli de sport si baze sportive. 

Obiective turistice care pot fi vizitate sunt: Palatul Municipal, Muzeul 

Judeţean Buzău cu piese descoperite la Aldeni, Biserica Episcopală – ctitorie a 

domnitorului Matei Basarab, Biserica Banului, Biserica Neguţători în stil neoclasic, 

Casa Memorială Vergu Mănăilă. Principalele zone de agrement urbane  sunt :   

- Parcul Crâng 

           - Parcul Tineretului 

           - Parcul Marghiloman 

           - Complex Aqua Center 

           - Stadionul municipal – SCM Gloria Buzău 

           - Sala sporturilor „Romeo Iamandi” 

           - 12 terenuri minifotbal 

          - 14 terenuri tenis de camp 

 

         i) Obiectivele de interes pentru ordinea publică din municipiu:  

De importanţă deosebită pentru ordinea publică din acestă categorie sunt 

sediile autorităţilor publice judeţene şi locale, sediile filialelor partidelor politice, 

societăţile comerciale mari ce sunt concentrate în zona industrială a municipiului, 

precum şi stadionul municipal unde se desfăşoară meciuri de fotbal din divizia 

secundă, dar şi parcul Crâng şi Platoul Dacia unde se desfăşoara majoritatea 

manifestărilor sociale şi cultural artistice cu public numeros, gradul de risc al cestora 

fiind de nivel mediu.  

          Principalele obiective turistice şi economice  sunt :  

Prefectura Judeţului Buzău, Primaria Municipiului Buzău, Spitalul Judeţean 

de Urgenţă Buzău, SC Ulvex SA, Stadionul „Gloria”, Staţia CFR Buzău, Autogările 

Buzău Sud-Nord, Unitaţile comerciale din zona de Nord a municipiului, Castelul de 

apa, cele 32 de unitaţi de invaţamânt, Muzeul Judetean Buzău, Casa de Cultură „Ion 

Caraion”, Casa memorială Vergu Mănăila, parcurile Crâng, Marghiloman si 

Tineretului, sediile partidelor politice, etc. 
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                               B. POPULAŢIA 

            
a)  număr - Cu o populaţie dupa domiciliu, la data de 01 iulie 2017 de  

133 973 locuitori, 63 312 bărbaţi şi 70 661 femei, municipiul Buzău poate fi 

catalogat drept o aglomeraţie urbană, din care  aproximativ 5 466 sunt cetateni de 

etnie rromă.  

  

b) structura - Numărul populaţiei stabile este de 115 494 persoane, împărţită 

în - populaţie activă 55 588 persoane, populaţie inactivă 59 906 persoane din care: 

elevi/studenţi 14 474, pensionari 28 378, casnice 6 516,  intretinuţi de alte persoane 

8 870, intretinuţi de stat sau de organizaţii private 663, intretinuţi din alte surse 420, 

alte situaţii 585. 

Populaţia ocupată este de 51 558 persoane, pe grupe majore de ocupaţii: 

membrii ai corpului legislativ, ai executivului, inalţi conducători ai administraţiei 

publice, conducători si funcţionari superiori 2 189, specialişti in diverse domenii de 

activitate 12 576, tehnicieni si alti specialişti din domeniul tehnic 6 769, funcţionari 

administrativi  2 658, lucrători in domeniul serviciilor 9 835, lucrători calificaţi in 

agricultură, silvicultură şi pescuit 1 470, muncitori calificaţi si asimilaţi 8 242, 

operatori la instalaţii si maşini, asamblori de masini si echipamente 4 635, muncitori 

necalificaţi 3 184. 

 Populaţia pe vârste şi grupe de vârste:  

0-4 ani – 5 387 persoane; 5-9 ani – 6 384 persoane; 10-14 ani – 6 121 

persoane; 15-19 ani – 5 803 persoane; 20-24 ani – 6 121 persoane; 25-29 ani – 8 938 

persoane; 30-34 ani – 9 979 persoane; 35-39 ani – 11 769 persoane; 40-44 ani – 10 

342 persoane; 45-49 ani – 12 980 persoane; 50-54 ani – 7 550 persoane; 55-59 ani – 

11 292 persoane; 60-64 ani – 11 582 persoane; 65-69 ani – 8 270 persoane; 70-74 

ani – 4 103 persoane; 75-79 ani – 3 260 persoane; 80 – 84 ani – 2 320 persoane; 85 

ani si peste – 1 772 persoane. 
  

Datele statistice de la recensământ conduc la concluzia că există o tendinţă de 

îmbătrânire a populaţiei generată de migrarea tineretului spre zone cu locuri de 

muncă şi infrastructură dezvoltată, inclusiv în străinătate. 

 

c) rata şomajului -  numarul şomerilor inregistraţi la nivelul municipiului 

Buzău  in anul 2017, la sfarşitul lunii decembrie a fost de 5 688  persoane, din care: 

3 454 barbaţi si 2 234 femei, indemnizaţi 774 (362 femei), neindemnizaţi 4 914  

(1872 femei). 
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Observăm un număr de şomeri relativ mic la nivelul municipiului, in 

comparaţie cu numărul de şomeri la nivelul judeţului (14 825 persoane).  

Şomerii cu vârstele cuprinse intre 40-49 ani, dar şi tinerii cu vârsta până la 25 

ani deţin ponderea cea mai mare in ceea ce priveşte distribuţia pe grupe de vârste. 

De asemenea, observăm că aproximativ 40% dintre ei sunt persoane de sex feminin, 

aceasta insemnând că şi femeile işi găsesc mai greu de lucru. 

 

        d) fluctuaţia - În ultima perioadă se înregistrează o creştere a migraţiei din 

mediul urban către mediul rural, multe persoane vânzând proprietăţile imobiliare ce 

le deţin pe raza municipiului, datorită creşterii costurilor cotidiene, deplasându-se în 

comune şi sate unde cumpără diferite imobile cu preţuri mai mici. Totodată o mare 

parte din populaţie, mai ales din mediul rural, se deplasează în străinătate, respectiv 

ţările din occident, Italia, Spania, Anglia, Portugalia unde lucrează uneori fără 

îndeplinirea condiţiilor necesare la diferiţi cetăţeni, activităţi în construcţii şi 

agricultură privată.        

 
       

C.  EVENIMENTE SOCIAL -ECONOMICE, POLITICE 

SAU RELIGIOASE 
 

În municipiul Buzău  anual sunt organizate manifestări social-culturale şi 

ceremoniale militare ori procesiuni religioase, la care participă public numeros, 

necesitând constituirea unor dispozitive de ordine cu participare forţelor din sistemul 

integrat, astfel: 

                 - sărbători naţionale, 

                 - zilele localităţilor, 

                 - manifestări tradiţionale 
 

1. SĂRBĂTORI NAŢIONALE 

             

              - 1 decembrie - Ziua Naţională 

                                         - 22 decembrie - Ziua Revoluţiei din 1989 

                                         - 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române 

                                         - 01 mai  - Ziua Muncii 

                                         - 09 mai - Ziua Eroilor 

                                         - 25 octombrie - Ziua Armatei 

                                         - Ziua Imnului naţional, Ziua Drapelului naţional,  Ziua 

Europei, Ziua copilului, Ziua Politiei Romane, Ziua Jandarmeriei, zilele în care se 
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sărbătoresc principalele instituţii, precum şi cele care definesc anumite activităţi 

profesionale cu tradiţii in zona Buzăului; 

 

 

2. SĂRBĂTORI  LOCALE             

                                - 01-05 mai „Zilele Municipiului” 

                                - 10-24 iunie - „Drăgaica” 

                       - iulie - Festivalul Berii,  

                                - octombrie - Festivalul Vinului de Pietroasele, Cârnaţilor de 

Pleşcoi şi Covrigilor de Buzău 

      - octombrie - Festivalul Toamna Buzoiană 

                                  - Festivalul naţional de poezie „V. Voiculescu,  Festivalul de 

teatru comic „Ion Băieşu”, Festivalul de muzică „Mihaela Runceanu” 

 

3. MANIFESTĂRI TRADIŢIONALE  

                        - 10-24 iunie - „Drăgaica” 

                                         - 22 decembrie -03 ianuarie - Orăşelul Copiilor 

4. Pieţe , Târguri 

                 - săptămânal duminica 

                 -Talcioc - zona Drăgaica 

                          -Târg de vite şi cereale - Obor ieşire Vadu-Paşii 

 5. MANIFESTĂRI RELIGOASE 

  -   06 ianuarie Boboteaza cu procesiuni la râul Buzău 

  -   luna aprilie  - Sfintele Paşti  

  -   Sfântul Sava Gotul – Zilele Municipiului Buzău 

 

 6. MANIFESTĂRI SPORTIVE 

- etapele campionatului  de fotbal Liga a IV-a, la care participă echipa SCM 

Buzău, loc de desfăşurare stadionul municipal din parcul Crâng; 

- etapele campionatului de handbal feminin din Divizia A la care participă 

echipa locală SCM Buzău, locul de desfăşurare fiind Sala Sporturilor „Romeo 

Iamandi”; 

- etapele campionatului de Rugby -  Divizia Naţională de Seniori; 

- etapele campionatelor de tenis, sah si modelism; 

- etapele campionatului de handbal masculin din Divizia A la care participă 

echipa locală Handbal Club 2012 Buzau, locul de desfăşurare fiind Sala Sporturilor 

„Romeo Iamandi” 
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- ocazional se desfăşoară partide internaţionale de handbal ale echipelor 

româneşti angrenate în cupele europene, locul de desfăşurare fiind Sala Sporturilor 

„Romeo Iamandi”. 

- meciuri de fotbal din divizia judeţeana de fotbal pe stadionul ,,Cornel 

Negoescu”. 

-  

 D. STAREA INFRACŢIONALĂ ŞI CONTRAVENŢIONALĂ 
   

A. Date referitoare la evoluţia fenomenului infracţional 

           - Criminalitatea sesizată a înregistrat scăderi cu 11,89 %, faţa de anul 2016, 

pe fondul scăderii criminalităţii judiciare cu 10%, inregistrând cea mai mică valoare 

din ultimii 4 ani,  infracţiunile contra persoanei cu 4%, menţinându-se scăderi la 

infracţiunile de lovire sau alte violenţe cu 3%.  

 -  Infracţionalitatea contra patrimoniului înregistrează scăderi în perioada 

evaluată de 11% (- 178 infracţiuni), inregistrând cea mai mică valoare din ultimii 4 

ani. În cadrul infracţiunilor contra patrimoniului, furturile deţin o pondere de 69% şi 

se află în scadere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, de la 1118 la 946 (-172/-

15%), inregistrând cea mai mică valoare din ultimii 3 ani. Pe principalele genuri de 

furt, scăderi s-au înregistrat la furturile din locuinţă cu 27%, furturile din societăţi 

comerciale au scazut cu 27%, din bancomate, de placuţe de înmatriculare, de 

animale, alte genuri de furturi, în timp ce sau înregistrat uşoare creşteri la furturile de 

auto (+6) (toate autovehiculele reclamate furate fiind identificate şi recuperate), 

furturile din auto (+22 ), furturile din buzunare (+4). 

-  Infracţiunea de tâlhărie a scăzut cu 16%, inregistrând cea mai mică 

valoare din ultimii 4 ani.  

-   Infracţiunile contra siguranţei publice au înregistrat scăderi de la 231 la 

171, pe fondul scăderii atât a infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei  de la 199 la 

138 cât şi a celor contra ordinii şi liniştii publice de la 15 la 13. 

-  Criminalitatea stradală a scăzut de la 280 fapte  la 244 (- 36 faţă de 

perioada de comparaţie 2016 ,- 12,85%), inregistrând cea mai mică valoare din 

ultimii 4 ani. 
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B. Date referitoare la faptele de natură contravenţională 

 
Activitatea Direcţiei Poliţiei Locale Buzău în anul 2017 a avut ca repere 

prioritare direcţiile de acţiune şi obiectivele stabilite de Dl. Primar al Municipiului 

Buzau precum şi realizarea obiectivelor proprii.  

În anul 2017, Directia Poliţiei Locale Buzău, a constatat şi aplicat un nr. de  

18 557 (9 185) + 9 372 sancţiuni contravenţionale, din care: 9 832 (7385) + 6 925 cu 

amendă si 8 725 (1 800) + 6 925 cu avertisment, valoarea totală fiind de 2 570 510 

(1 736 710) + 833 800 lei. 

Direcţia de Poliţie Locală Buzău, a înaintat în anul 2017, pentru aprobare un 

număr de 11 proiecte de Hotarâre a Consiliului Local,  după cum urmează: 

H.C.L  nr.  31 din 23 februarie 2017 - privind constituirea Comisiei Locale de 

Ordine Publică din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Buzău; 

H.C.L. nr. 61 din 28.03.2017 - pentru aprobarea Planului de ordine şi 

siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2017; 

H.C.L nr. 181 din 30 iunie 2017 - privind aprobarea tarifelor pentru prestarea 

serviciilor de pază şi ordine publică de către Poliţia Locală a municipiului  Buzău 

 H.C.L nr. 238 din 24 august 2017 - privind utilizarea bazelor sportive ale 

unităţilor de învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al  

Municipiului  Buzau; 

H.C.L nr. 279 din 29 septembrie 2017 - privind aprobarea unor reglementări 

cu privire la accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, cât şi a celor 

trase sau împinse cu mâna, în municipiul Buzău; 

H.C.L nr. 307 din 29 octombrie 2017 - pentru  aprobarea Regulamentului 

privind deţinerea, creşterea, întreţinerea şi circulaţia câinilor, a celorlalte animale de 

companie şi a animalelor de fermă, pe raza municipiului Buzău (raport comun cu 

SGUPM); 

H.C.L nr. 309 din 27 octombrie 2017 - privind adoptarea unei măsuri 

excepţionale necesară a fi aplicată în cadrul executării unor lucrări de reabilitare, 

modernizare sau intervenţie la infrastructura tehnico-edilitară şi stradală ce asigură 

desfăşurarea serviciilor publice ale municipiului Buzău cu regim de caracter 

permanent şi funcţionare continuă, în vederea înlăturării consecinţelor negative; 

H.C.L nr. 325 din 16 noiembrie 2017 - pentru aprobarea Regulamentului 

privind regulile de folosire a echipamentelor de joacă în municipiul Buzău (raport 

comun cu SGUPM); 

H.C.L nr. 326 din 16 noiembrie 2017 - pentru  aprobarea   Regulamentului 

privind măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi 
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alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Buzău(raport comun 

cu SGUPM); 

H.C.L nr. 368 din 18 decembrie 2017 - pentru aprobarea Regulamentului 

privind administrarea spaţiilor verzi  în municipiul Buzău; 

H.C.L nr. 349 din 18 decembrie 2017 - privind stabilirea 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 Poliţiei Locale Buzău. 

Pentru prevenirea fenomenului contravenţional şi infracţional stradal pe raza 

municipiului  Buzău împreună cu forţele ce compun sistemul integrat de ordine şi 

siguranţă publică, respectiv Poliţia Municipiului Buzău şi I.J.J. Buzău, s-au stabilit 

zonele de responsabilitate, trasee de patrulare auto, urmărind astfel  acoperirea unui 

număr cât mai mare de zone cu potenţial criminogen ridicat pe diferite intervale de  

timp.  
 

Pentru prevenirea si reducerea fenomenului stradal contravenţional si 

infracţional la nivelul Municipiului Buzău, s-au organizat şi desfăşurat 326 (201) + 

105 acţiuni pe diverse domenii de activitate, raportat la competenţele legale si actele 

administrative emise de autorităţile locale, din care: 274 (211) + 63 de acţiuni cu 

forţe proprii şi 52 (16) + 36 de acţiuni, în colaborare cu celelalte instituţii, cu care 

Direcţia de Poliţie Locală Buzău, a incheiat Protocoale de Cooperare sau Protocoale 

de Colaborare, dupa cum urmează: Plan de colaborare incheiat intre I.J.J Buzău şi 

Primaria municipiului Buzău – Direcţia Poliţiei Locale, nr.7587/09.03.2018 şi 

Program de măsuri pentru prevenirea şi combaterea criminalitaţii stradale în sistem 

integrat pentru anul 2018, nr. 2631/25.01.2018, Protocol de Cooperare cu Biroul 

Judeţean de Poliţie Transporturi Buzău, nr. 17420/19.08.2016, Protocol de 

Colaborare  cu  Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, nr. 20574/23.09.2016; Protocol 

de Colaborare  cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială Buzău nr. 

27528/05.12.2016, Protocol de Colaborare cu SC Trans Bus SA nr. 

11620/03.05.2017, Protocol de Colaborare cu Direcţia de Sănatate Publică Buzău nr. 

7349/15.03.2017 şi Protocol de Colaborare cu Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Buzău, nr. 6953/10.03.2017.  

In perioada de referinţă, au fost derulate 83 (51) + 32 acţiuni punctuale, în 

scopul prevenirii si combaterii fenomenului cerşetoriei şi vagabondajului, depistarea 

şi identificarea persoanelor care apelează in mod repetat la mila publicului, a copiilor 

lipsiţi de supraveghere şi ocrotirea parinţilor, a reprezentanţilor legali şi a 

persoanelor fară adăpost care frecventează în special zona centrală şi principalele 

intersecţii din municipiul Buzău. 
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Zilnic,  s-a acţionat 24 de ore din 24 de ore, reuşind să depistăm 32 (21) + 11 

persoane, din care 21 persoane adulte şi 11 minori faţă de care s-a luat măsura 

predării aparţinătorilor sau internării în centrele specializate de ocrotire minori din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău.  

În cazul identificării a 34 (28) + 6 persoane adulte, s-a luat măsura îndrumării 

spre domiciliu sau au fost încredintaţi Centrului  de Urgenţă de Zi şi de Noapte 

pentru Persoane Adulte fără Adăpost din cadrul Primăriei Municipiului Buzău, în 

situaţia în care temperaturile au fost foarte scăzute. 

Totodată cu ocazia acţiunilor din teren, au fost depistate 3 adăposturi 

improvizate pe raza municipiului Buzău, fată de persoanele depistate a fost luată 

măsura îndrumării spre locul de domiciliu. De asemenea cu ajutorul SC RER 

Ecologic Service, s-a procedat la demolarea şi salubrizarea locaţiilor pe care erau 

amplasate. 

Numărul acestor persoane din această categorie a cunoscut o scădere, din 48 

de persoane în anul 2016 la 34 în 2017, datorită faptului că multe persoane care au 

fost depistate în anul 2016 au înţeles masurile dispuse de Direcţia de Poliţie Locală 

Buzău şi nu au mai revenit în Municipiul Buzău. 

În cursul anului 2017, au fost constatate  19 (21) – 2 fapte de natură penală, în 

care au fost implicate 28 persoane. De asemenea au fost depistate 23 persoane 

urmărite in condiţiile legii, toate fiind predate organelor de urmărire penală, pentru 

continuarea şi definitivarea cercetărilor.  

În scopul creşterii siguranţei cetaţeanului, prin activităţile zilnice şi cu ocazia 

acţiunilor desfăsurate au fost constatate şi aplicate 7. 868 (4269) + 3599 sancţiuni 

contravenţionale, din care: 3601 (1625) + 1973 cu avertisment, cu valoarea de 654 

580 lei, predominand contravenţiile aplicate la Legea 61/1991R - pentru 

sancţionarea faptelor de incălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii si 

liniştii publice 3651 (1621) + 2030 sancţiuni contravenţionale din care 971 (138) + 

833 avertismente; H.C.L 18/2008 (abrogat în Noiembrie 2017) - pentru stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea 

domeniului public şi privat al municipiului Buzău – 4001 (1865) + 2136 sancţiuni 

contravenţionale din care 2545 (723) + 1822 avertismente; H.C.L 326/2017 - privind 

măsuri edilitar-gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte 

măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în municipiul Buzău - 66 sancţiuni 

contravenţionale din care 25 avertismente; Legea 349/2002 - pentru prevenirea si 

combaterea efectelor consumului produselor din tutun – 81 (53) + 28 sancţiuni 

contravenţionale din care 15 (9) + 6 avertismente; OUG 55/2002 - privind regimul 

de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, republicată 59 (28) + 31 din care 43 

(21) + 22 avertismente; H.C.L 307/2017 - privind deţinerea, creşterea, întreţinerea şi 

circulaţia câinilor, a celorlalte animale de companie şi a animalelor de fermă, pe raza 
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municipiului Buzău - 2 sancţiuni contravenţionale cu avertisment şi Legea 383/2013, 

privind legea apiculturii - 8 (2)+ 6 sancţiuni contravenţionale. 

Din cele 29 de instituţii de învăţământ preuniveritar, Serviciul Ordine şi Linişte 

Publică, a asigurat masuri de ordine şi siguranţă publică în zona a 19 unităţi de 

învăţământ, conform Planului de Acţiune în sistem integrat, privind activitatea 

de prevenire a infractionalităţii stradale în zona unităţilor de învăţământ şi pe 

traseele de defluire ale elevilor pe raza municipiului Buzău pe semestrul I si II 

al anului şcolar 2017/2018, înregistrat la Primăria municipiului Buzău, cu nr. 

4738/13.02.2018, în scopul prevenirii, absenteismului scolar, a delicvenţei juvenile 

precum şi a combaterii actelor şi faptelor de încălcare a normelor şi regulilor de 

convieţuire socială, reuşind ca în aceste zone să nu avem evenimente deosebite. 

În anul 2017, pe linie rutieră s-au organizat şi desfăşurat 357 (104) +253  

acţiuni din care 219 (126) + 93;  pe linia respectării O.U.G. nr.195/2002 actualizată, 

42 (37) +5; pe linia autovehiculelor abandonate sau fără stăpân, conform Legii 

421/2002, 30 (26) + 4; pe linia respectării reglementărilor privind traficul greu, 19 

(16) + 3; pe alte linii (H.C.L.172/2016 privind stabilirea unor limite de circulaţie 

pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău 

si H.C.L.174/2016 - pentru aprobarea traseelor din municipiul Buzău utilizate de 

operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi 

interjudeţean, în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor).  

  În colaborare cu poliţişti Biroului Poliţiei Rutiere din cadrul Poliţiei 

Municipiului Buzău s-au executat un număr de 75  (53) + 22  de acţiuni de 

fluidizarea traficului rutier cu ocazia desfăşurării activităţilor cultural-sportive, 

comemorări, adunări publice, planuri de măsuri comune, etc.   

  Au fost constatate şi aplicate 9 751 (4102) + 5 642 contravenţii, din care 

4753 (302) + 4451 cu avertisment,  cu valoarea de 1 513 115 lei, predominând 

contravenţiile  prevăzute de O.U.G. 195/2002 - privind circulaţia pe drumurile 

publice şi 18 517 (7812) + 10 705 puncte penalizare aplicate.  

 Pe linia respectării prevederilor Legii nr. 421/2002 modif., privind regimul 

juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al 

statului au fost înregistrate 298 (171) + 127 sesizări cu privire la un număr de 441 

(259) + 182 autovehicule, din care au fost rezolvate un număr de 247 (146) +101 au 

fost ridicate de catre proprietari în urma aplicării somaţiei, 173 nu fac obiectul  Legii 

421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 

terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale, iar în cazul a 21 de proprietari sau deţinători legali s-au 

transmis somaţii ale Primarului Municipiului Buzău, urmăndu-se procedura legală 

pentru ca acestea sa fie ridicate de pe domeniul public. 
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Prin ,,Telefonul Cetăţeanului 0238/955” -  în anul 2017, funcţionarii publici 

au urmărit înregistrarea corectă şi repartizarea conform rezoluţiei conducerii, a celor      

3081 plângeri, sesizări şi reclamaţii, prezentând lunar stadiul de rezolvare a acestora. 

Principalele probleme semnalate se referă la : 

- tulburarea liniştii publice: 960; 

- stări conflictuale: 311; 

- blocarea căilor de acces: 248; 

- auto blocate în parcare: 408; 

- locuri de parcare concesionate ocupate: 458;  

- preluarea şi gestionarea sesizărilor primite de Poliţia Municipiului Buzău prin 

SNAU 112: 111  

- sesizari privind măsurile pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei în municipiul 

Buzău: 292; 

-  sesizări privind gestionarea câinilor fără stăpân: 58; 

- sesizări privind vehiculele abandonate sau fară stăpân aflate pe domeniul 

public al municipiului Buzău: 42; 

- sesizări privind disciplina în construcţii: 147; 

- sesizări privind comerţul stradal şi activităţile de alimentaţie publică: 17. 

-  altele 29. 

Pe linie de disciplină în construcţii şi afisaj stradal s-au  efectuat 967(746) + 

221 de controale/verificări pentru depistarea construcţiilor efectuate fără respectarea 

normelor legale la imobilele proprietate privată, prevenirea şi combaterea faptelor de 

încălcare şi ocupare abuzivă a domeniului public prin construcţii neautorizate, 

protecţia monumentelor istorice şi verificarea acordurilor de publicitate temporară 

emise de Primăria Municipiului Buzău. 

 În urma controalelor efectuate s-a constatat că: 537 (383) + 154 de imobile au 

avut autorizaţie de construire/desfiinţare, iar la 146 (92) + 54 de imobile lucrările    

s-au executat fără autorizaţie de construire/desfiinţare.  

Au fost aplicate un număr de 146 (92) + 54 de sancţiuni contravenţionale pe 

Legea 50/1991R, cu valoarea de 146 000 lei,  privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, atât pentru executarea unor lucrări de construcţii 

neautorizate, cât şi pentru executarea unor lucrări de desfiinţare neautorizate. 

 Au fost intocmite 77(41) + 36 de referate către Serviciul Juridic şi Contecios 

Administrativ, atât pentru lucrări neautorizate executate în zone de protecţie a 

monumentelor istorice cât şi pentru nerespectarea măsurilor complementare 

prevazute în Procesele verbale de constatare şi sancţionare întocmite. 

În anul 2017 poliţiştii locali pe linie de inspecţie comercială au verificat şi 

controlat un nr.de 561 societaţi comerciale cu activitaţi desfăşurate în sedii fixe, 

stradale, cât şi a comercianţilor din pieţele agroalimentare, talcioc şi obor. 
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Au fost aplicate un nr. de 294 (21) + 273 sancţiuni contravenţionale (Legea 

12/1990R = 256 din care 147 avertismente, O.G 99/2000R = 38, cu valoarea de 

204 000 lei, bunuri confiscate in valoare de 10.420 (4200) + 6220 lei. 

În vederea asigurării climatului de ordine si normalitate civică, pe raza 

municipiului Buzău, s-a infiinţat in anul 2012 Compartimentul Monitorizare Video, 

care actionează în scopul supravegherii şi monitorizării imaginilor provenite de la 

cele 163 camere video (98 fixe si 65 mobile), în scopul supravegherii permanente, în 

vederea cunoaşterii în orice moment şi în timp real a situaţiei operative din zona de 

responsabilitate, a  principalelor puncte sau zone vulnerabile, de risc, asigurate cu 

camere video şi aflate strict pe domeniul public. 

Astfel, în anul 2017, prin intermediul camerelor video au fost sesizate şi 

transmise către echipajele din teren un număr de 405  fapte, după cum urmează: 

 -  81 cazuri de apelare în mod repetat la mila publicului;  

 - 52 cazuri de tulburare a ordinii şi liniştii publice prin provocarea ori 

participarea efectivă la scandal în locuri publice;  

 - 27 cazuri privind consumul de băuturi alcoolice în locuri publice, 

neamenajate; 

 -   3 cazuri privind scrierea sau desenarea fără drept pe pereţii clădirilor, pe 

garduri sau obiecte de folosinţă comună aflate în locuri publice; 

 -  9 cazuri de nerespectare a circulaţiei pe drumurile publice de către 

biciclişti; 

 - 18 cazuri de nerespectare a circulaţiei pe drumurile publice de către 

coducătorii auto;  

 - 17 cazuri pentru depozitarea neautorizată  a materialelor de construcţii pe 

domeniul public; 

     - 16 cazuri de distrugerea spaţiului verde sau a însemnelor de circulaţie; 

- 11 cazuri de comerţ stradal neautorizat pe domeniul public; 

- 31 cazuri de scăldat in fântânile arteziene din Piaţa Daciei; 

-  9 cazuri de distrugeri, furt bunuri pe domeniul public; 

-  5 cazuri incendii; 

-  7 cazuri accidente cu victima în interesul soluţionării unor dosare.  

Comparimentul Monitorizare Video a pus la dispoziţia organelor abilitate 

capturi ale imaginilor înregistrate . 

Astfel au fost transmise: 

     -    107 către Poliţia Municipiului Buzău; 

     -    12 către Secţia Regională de Poliţie Transporturi Galaţi.  

 

Pe linie de  protecţia mediului, în anul 2017 s-au organizat şi desfăşurat 

acţiuni punctuale pe linie de mediu şi salubrizare atât independente cât şi în 
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colaborare, conform Protocolului de Colaborare, incheiat  cu operatorul de 

salubrizare licenţiat. 

În această perioadă s-au efectuat  un numar de 306 (102) + 204 controale 

privind verificarea unor sesizări primite de la cetaţeni, instituţii publice, societaţi 

private ori din oficiu, fiind aplicate un numar de 344 (83) + 261 de sancţiuni 

contravenţionale din care 156 avertismente, cu valoare totală de 44 615 (11250) + 

33365 lei.   Legea 54/2012, privind desfăşurarea activitaţilor de picnic – 21 (18) + 3 

sancţiuni contravenţionale din care 17 (9) + 8 avertismente, conform Legii 

101/2006, art. 30 alin.5., 172 (21) + 151 sancţiuni contraventionale din care 147 

averismente şi OUG 195/2005, privind protecţia mediului – 224 (22) + 202 sancţiuni 

contravenţionale. 

În cadrul acţiunilor, controalelor şi verificărilor efectuate, au fost întocmite un 

număr de 104 (54) + 50 note de constatare cu privire la refuzul utilizatorului de a 

încheia contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licenţiat în aria de 

delegare respectivă. 

Conform H.C.L 279/2017 , art 1 au fost ridicate în vederea confiscării şi 

predate societăţii RER ECOLOGIC un număr de 14 cărucioare, trase sau împinse cu 

mâna, ce deserveau pentru transportul materialelor reciclabile, aproximativ 350 kg. 

mase plastice, colectate din pubelele platformelor de gunoi menajer arondate 

asociaţiilor de proprietari, cât şi la utilizatorii casnici.                                                                    

Pe linie de evidenţa persoanelor, în anul 2017, s-au organizat şi desfăşurat un 

număr de 81 (16) + 65 de acţiuni cu Asociaţiile de Proprietari, respectiv 

administrator, presedinte şi cenzor, unde au fost întocmite un număr de 81 (16) + 65 

note de constatare precum şi 54 (21) + 33 de somaţii, efectuându-se totodată 

verificări prin sondaj la blocurile arondate Asociaţiilor de Proprietari privind 

depistarea persoanelor ce nu s-au prezentat în termenul legal de la mutare pentru 

înscrierea în Cartea de imobil. 

S-a  participat la acţiuni comune organizate de către Poliţia Municipiului 

Buzău, privind depistarea persoanelor care domiciliază fară forme legale la alte 

adrese, decat cele înscrise în actul de identitate. 

În urma acţiunilor desfăşurate şi verificărilor efectuate, au fost legitimate 270 

(123) + 147 persoane din care au fost avertizate 180 (111) + 69, fiind constatate şi 

aplicate un număr de 154 (23) + 131 sancţiuni contravenţionale din care 68 de 

avertismente, conform OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele 

de identitate ale cetăţenilor români în valoare de  8 200 (920) + 7 280 lei. 
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C. Stările conflictuale sau de altă natură. 
 

       1.1. Denumirea grupurilor aflate în conflict 

          A. grupul: comercianţii din Bazar – 60 comercianţi, persoane juridice, cu 

contract la SC URBIS SA ;                   

           B. Primăria Municipiului Buzău. 

  2. Istoricul stării conflictuale  

-   data apariţiei : 2016 

- originea conflictului: rezilierea contractelor la data de 30 iunie 2017                                 

-   evoluţia în timp : cereri de audienţe şi  proferarea de injurii.         
         3. Modul de manifestare a persoanelor din grup 

- manifestari spontane în Piaţa Dacia 

         4. Măsuri preventive executate:       
  - Consilieri la sediul Poliţiei Locale  Buzău 

 - Includerea în itinerariul de patrulare a  zonei  

 - Sancţiuni contravenţionale conf. Lg. 61/1991R 

 

 

  D. Alte date care să conducă la o radiografie a fenomenului 

 

Infracţionalitatea stradală  

 

În vederea creşterii gradului de siguranţă stradală la nivelul municipiului s-a 

continuat punerea în aplicare a planului de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi al 

Judeţului Buzău şi cu Poliţia Municipiului Buzău, fiind iniţiate şi puse în aplicare 

planuri comune de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire a 

infracţionalităţii stradale pe raza municipiului Buzău, Plan de colaborare încheiat 

între IJJ Buzău şi Primăria municipiului Buzău – Directia Politiei Locale, 

nr.7587/09.03.2018 şi Program de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

criminalitătii stradale în sistem integrat pentru anul 2018, nr. 2631/25.01.2018 

urmărindu-se o cât mai bună acoperire a teritoriului de pe raza de competenţă.  

Pe raza municipiului Buzău, evoluţia fenomenului infracţional a indicat valori 

mai scăzute faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, nu au fost sesizate fapte stradale 

cu grad de pericol social ridicat sau cu impact deosebit asupra membrilor 

comunităţii, majoritatea faptelor comise fiind din categoria celor de subzistenţă.  

În zona municipiului Buzău, cel mai mult numeric au scăzut faptele comise în 

mediul stradal : furtul cu 28% , furtul din SC cu 67% , tălhăria cu 28% ( a crescut 

tâlhăria constată în flagrant ) şi au crescut furturile de şi din auto cu căte 4 fapte  iar 
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furtul de componente. Din punct de vedere al timpului de comitere , ponderea 

infracţiunilor stradale sesizate este pe timp de zi , 152 - 54% , pe timp de noapte 111 

fapte . 

În perioada supusă analizei o preocupare permanentă  a fost activitatea de 

prevenire şi combatere a infracţionalităţii comise în şcoli şi în zona adiacentă   

şcolilor. În urma activităţilor desfăşurate cu caracter preventiv – reactiv, nu a fost 

înregistrată înfracţionalitate în zona adiacentă unităţilor de învăţământ. 

O preocupare permanentă  a Direcţiei Poliţiei Locale Buzău, s-a concretizat în 

activitatea de prevenire şi combatere a infracţionalităţii comise în şcoli şi în zona 

adiacentă   şcolilor, activităţile fiind orientate în strictă concordanţă cu prevederile 

Planului de acţiune în sistem integrat, privind îmbunătăţireă ăctivităţilor de prevenire 

a infractionalităţii stradale în zona unităţilor de învăţământ şi pe traseele de defluire 

ale elevilor pe raza municipiului Buzău, al anului şcolar 2017-2018, nr. 

4738/13.02.2018. 

În  cursul  anului infracţionalitatea sesizată, cu implicarea elevilor, în calitate 

de autori sau victime, a cunoscut o uşoară creştere de la 11 la 17 fapte, fiind sesizate 

9 fapte cu autori cunoscuţi şi 8 comise de autori necunoscuti. În privinţa faptelor 

comise de către elevi acestea au fost 8 iar numărul victimelor provenind din rândul 

acestora a fost de 16. Cele 17 infracţiuni sesizate, respectiv 16 in licee/şcoli şi 1 în 

internat şcolar. Nu au fost comise sau sesizate infracţiuni privind consumul sau 

traficul de droguri şi nici de consum de produse etnobotanice  (conform Informare 

Poliţia Municipiului Buzău). 

 

                                           C A P I T O L U L   II 
 

DISPOZITIVELE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ  PUBLICĂ, MISIUNILE ŞI    

ZONELE DE RESPONSABILITATE 

 

Poliţia Locală este constituită la nivelul Municipiului Buzău ca Direcţie 

formată dintr-un număr de 398 de agenţi de poliţie locală, din care: 117 poliţişti 

locali – funcţionari publici, 276 agenţi – personal contractual şi 5 funcţii de 

conducere, în cadrul Primăriei Municipiului Buzău. Această direcţie este alcătuită 

din 4 servicii, respectiv: Ordine şi Linişte Publică; Circulaţie şi Disciplină 

Rutieră; Dispecerat Logistică, Urmărire Contravenţii; Pază bunuri şi valori, 

siguranţă unităţi şcolare şi 5 Compartimente: Disciplină în Construcţii şi 

Afişaj Stradal, Inspecţia Comercială, Protecţia Mediului, Evidenţa 

Persoanelor şi Monitorizare şi supraveghere video;   
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   Din această direcţie sunt angrenaţi în activităţi de menţinerea ordinii şi liniştii 

publice pe stradă un număr de 74 poliţişti locali pentru ordine publică,  22 

poliţişti locali la Circulaţie şi Disciplină Rutiera, 10 poliţişti locali în cadrul 

dispeceratului şi  8 agenţi – personal contractual asigură monitorizarea video, 11 

poliţişti locali în cadrul Compartimentelor Disciplină în Construcţii şi Afişaj 

Stradal, Inspecţia Comercială, Protecţia Mediului şi Evidenţa Persoanelor, iar 268 

agenţi - personal contractual asigură paza unor obiective şi a domeniului public şi 

privat al municipiului Buzău. 

Astfel 30-32 de poliţişti locali acţionează în medie zilnică  în patrule 

independente auto şi pedestre ce au în responsabilitate următoarele locuri şi zone: 

     - Parcul Tineretului – 2 patrule pe 2 schimburi (sch.1-07,00-19,00, sch.2-

19,00-07,00); 

     - Parcul Marghiloman – 2 patrule pe 2 schimburi (sch.1-07,00-19,00, sch.2-

19,00-07,00); 

      - Parcul Crâng - 2 patrule pe 2 schimburi (sch.1-07,00-19,00, sch.2-19,00-

07,00);           

           - Parcul Sf. Ingeri – 2 patrule pe 2 schimburi ( sch 1 – 07,00 – 15,00, sch 2 – 

15,00 –  

     - Cuza Vodă - 2 patrule pe 2 schimburi ( sch 1 – 07,00 – 15,00, sch 2 – 15,00 

– 23,00) 

  - TF Buzău – 1 poliţist local pe 2 schimburi (sch 1 – 08,00 – 20,00, sch 2 – 

20,00 – 08,00) 

              In afara misiunilor menţionate mai sus, serviciul  de ordine publică asigură 

în zilele de duminică ordinea şi liniştea publică în târgul Obor de vite şi Talcioc-

Drâgaica. 

      De asemenea un numâr de 3 patrule auto din dotarea Poliţiei Locale 

actionează pe: 
 

  - autotransporter VW Transporter T5 cu numărul de înmatriculare BZ 

08 PBZ - cu 2 poliţişti locali pe 2 schimburi (sch. 1 – 07,00 – 19,00, sch. 2 – 

19,00 – 07,00) acţionează în perimetrul străzilor: bld. Stadionului – bld. N. 

Bălcescu – bld. Unirii – Şos. de Centură, cu cartierele Micro 14, Crâng 2, bld. 

Nicolae Titulescu, Simileasca. 
 

  - autotransporter VW Transporter T5 cu numărul de înmatriculare BZ 

09 PBZ - cu 2 poliţişti locali pe 2 schimburi (sch. 1 – 07,00 – 19,00, sch. 2 – 

19,00 – 07,00) acţionează în perimetrul străzilor: str. Dorobanţi – str. Horticolei – 

str. Marghiloman – str. Obor – bld. Unirii, cu cartierele Micro 3, Broşteni, 

Dorobanţi I, Dorobanţi II, Micro 5. 
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  - autoturism Logan cu numărul de înmatriculare BZ 06 YVO cu 2 poliţişti 

locali pe 2 schimburi ((sch. 1 – 07,00 – 19,00, sch. 2 – 19,00 – 07,00) acţionează 

în zona cart. M Viteazul şi Poştă în perimetrul străzilor: str. D Golescu – str. 

Cometei – str. Pinului – str. I Costinescu – str. Dreptăţii – str. Profesorilor – str. 

Panait Moşoiul – str. Lupeni – str. Depoului str. Şantierului – str. D Filipescu – 

str. Muncii – str. Frasinului – str. Urziceni 
 

-autoturism Logan cu numărul de înmatriculare BZ 84 KFG cu 2 poliţişti  

locali pe 1 schimb (07,00 – 15,00) acţionează în zona centrala în perimetrul străzilor: 

b-dul Unirii, b-dul N Bălcescu, Aleea Trandafirilor, str. Cuza-Vodă, str. Sava Gotu, 

Str. Democraţiei. 

 

      B) AMPLASAREA DISPOZITIVELOR DE CIRCULAŢIE ŞI DISCIPLINĂ 

RUTIERĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL TRAFICULUI 

RUTIER 

Amplasarea dispozitivului rutier: 
 

a)        Patrule pedestre : 

1.      Aleea Trandafirilor -  Sava Gotu - Cuza Vodă - Piaţa Dacia - doua patrule pe 

două schimburi ( sch.I-07/00-15/00, sch. II-14/00-22/00 ). 

2. Unirii – Ostrovului – Independenţei – Lt. Godeanu – Aleea Procuraturii – 

doua patrule pe două schimburi ( sch. I,07/00 – 15/00, sch.II, 14/00 – 22/00 ). 

3. Bariere Nicolae Bălcescu – în perioada 1 Aprilie – 31 Octombrie, în intervalul 

de timp cuprins între ora 12/00, a zilelor de sambată şi ora 04/00 a zilelor de luni, 

conform H.C.L nr. 57/2005. 

De asemenea patrulele pedestre acţionează , în zona adiacentă Şcolii  

Gimnaziale "Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu",  pentru asigurarea traficului 

pietonal şi auto. 

 

b) Patrule auto : 

- autoturism Logan cu nr. de inmatriculare BZ 07 RPL cu doi poliţişti locali 

pe două schimburi, (sch. I – 07/00- 15/00, sch. – II – 14/00 – 22/00 ), acţionează  

prin rotaţie pe trei variante de patrulare. 
 

 

Varianta 1.  

B-dul. N. Bălcescu inters. cu B-dul Unirii – B-dul Unirii inters. cu str. Obor – str.      

Marghiloman – str. Victoriei – str. Bistriţei – str. Ion Băieşu – str. T Vladimirescu – 

B-dul Garii – str. Colonel Buzoianu, B-dul Unirii inters., N. Bălcescu. 
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Varianta 2. 

B-dul Unirii inters. Colonel I. Buzoianu – B-dul Unirii – B-dul Gral. Averescu –  

B-dul Stadionului – Aleea Centrală – Aleea Şcolilor – B-dul Spiru Haret – B-dul N. 

Bălcescu – str. Colonel I. Buzoianu cu inters. B-dul Unirii. 
 

Varianta 3. 

B-dul Unirii cu str. Transilvaniei – B-dul Unirii Nord, XXL – str. Frăsinet – 

str.Chiristigii – str. Pietroasele – str. Mesteacănului – Aleea Sporturilor – str. Al. 

Marghiloman – str. Obor – str. Transilvaniei inters. cu B-dul Unirii. 
 

- autoturism Logan cu nr. de inmatriculare BZ 99 DIT cu doi poliţişti locali 

pe două schimburi, (sch. I – 07/00- 15/00, sch. – II – 14/00 – 22/00), acţionează  prin 

rotaţie pe trei variante de patrulare. 
 

Varianta 1.  

Str. Tudor Vladimirescu - b-dul Gării – b-dul Republicii –– str. Victoriei 

– str. Al. Marghiloman ––– str. Victoriei  - str. Bistriţei - str. Tudor Vladimirescu 
 

Varianta 2. 

B-dul N Bălcescu – str. Spiru Haret – b-dul Maresal Averescu, str. Caraiman, 

str.Oltului – str. Transilvaniei – b-dul Unirii. 

Varianta 3. 

Primaria Buzău – Cart.Episcopiei – b-dul Unirii – str. Ostrovului – str. 

Independenţei - str. Al Trandafirilor 
 

- autoturism Skoda cu nr. de inmatriculare BZ 10 PBZ cu doi poliţişti locali 

pe 2 schimburi  (sch. I – 07,00- 15,00 si sch II -  15,00 – 23,00), acţionează  pentru 

respectarea Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 

unităţilor administrativ-teritoriale si respectarea H.G. 965/2016 pentru modificarea şi 

completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1.391/2006, precum şi activităţi în ceea ce priveşte ridicarea autovehiculelor 

staţionate neregulamentar. 
 

C. SERVICIUL PAZĂ BUNURI ŞI VALORI, SIGURANŢĂ UNITAŢI 

ŞCOLARE, 
 

Serviciul Pază, Bunuri şi Valori, Siguranţă Unitaţi Şcolare, are în componenţă 

268 agenţi, personal contractual, repartizaţi astfel: 

a.  Beneficiari: 

 - contracte - 14 ag. (URBIS Serv) ; 
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                   -   8 ag. (D.A.S):  

                        -  Complexul de servicii pentru persoane vârstnice ” 

 Alexandru  Marghiloman’’- 4 ag. (pază sediu, măsuri de ordine, acces);  

                        - Cantina de Ajutor Social - 4 ag. (pază sediu, măsuri de ordine, 

acces); 

                   - 11 ag. pază - Primaria Municipiului Buzău şi Direcţia de Finanţe 

Publice;   

  b.  Personal contractual repartizat să desfăşoare activităţi specifice în cadrul 

altor  Compartimente, Birouri, Servicii sau Direcţii din cadrul Primăriei Buzău - 51 

agenţi, astfel: 

  - 13 ag.   Direcţia de Finanţe Publice Locale: 

- 2 ag.     Serv. Executare Creanţe Bugetare P.J.; 

- 2 ag.     Serv. Control, Inspecţie si Facilitaţi;               

- 4 ag.      Serv. Prelucrare Date si Incasări;                

- 3 ag.      Serv. Relaţii cu Publicul Impozite si Taxe; 

- 2 ag.      Serv. Executare Creante Bugetare P.F.; 

- 4 ag.      Serviciul Juridic;                                          

- 2 ag.       Legea 10/2001; 

- 2 ag.       S.G.U.P.M; 

- 2 ag.       Arhitect Sef; 

- 2 ag.       Serv. Financiar Contabil; 

- 1 ag.       Serv. Dezvoltare si Implementare Proiecte; 

- 1 ag.       Compartiment Investiţii Publice; 

- 1 ag.       Compartiment Administrativ Gospodaresc; 

- 2 ag.        Serv. R.U.P.O.C.I; 

- 2 ag.        Serv. Relaţii cu Publicu, Organizare Alegeri; 

- 1 ag.        Comp. Gestionare Hotărâri C.L.M. Disp. Primar; 

- 1 ag.        Direcţia de Evidenţă a Persoanelor;                           

- 3 ag.        Direcţia Servicii Publice şi Verificare Fond Locativ; 

- 2 ag.       Comp. Indrumare şi Control Asociaţii de Proprietari; 

- 3 ag.        Compartiment Monitorizare Video; 

- 4 ag.        Compartiment Administrare Patrimoniu;  

- 5 ag.        Dispecerat Poliţia Locală -  Monitorizare Video;     

c. Un numar de 3 agenţi, personal contractual au asigurat paza unor obiective, 

în conformitate cu H.C.L Buzău nr. 349 din 18.12.2017, privind stabilirea listei 

bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea municipiului Buzău sau în 

administrarea autoritatilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii 

publice de interes local a caror pază se asigură de Direcţia Poliţiei Locale Buzău sau 
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în administrarea autoritatilor administraţiei publice locale sau a altor 

servicii/instituţii publice de interes local, astfel: 

              - Centrul Cultural Alexandru Marghiloman: 

                      -  3 ag.  Departament Club Seniori (pază punct de lucru, măsuri de  

ordine, acces). 

d. Avand in vedere Planul de Acţiune, inregistrat la Primaria Buzău cu nr. 

23254/2017 si 4738/2018  privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire a 

infractionalităţii stradale în zona unităţilor de învăţământ şi pe traseele de defluire 

ale elevilor pe raza municipiului Buzău pe semestrul I şi II al anului şcolar 

2017/2018, un număr de 74 poliţişti locali, execută serviciul în două schimburi, 

sch.1: 07.00 – 15.00, sch. 2: 14.30 – 22.30 în zona Unitaţilor de Învăţământ cât şi în 

zonele adiacente. 

e. Faţă de sesizările primite din partea cetaţenilor cu privire la faptul că în 

zonele unde sunt amplasate platforme pentru colectarea gunoiului foarte multe 

persoane depozitează direct pe sol, împraştie conţinutul şi aduc gunoiul produs din 

alte zone apropiate rampelor, împreună cu reprezentanţii firmei licenţiate în aria de 

delegare respectivă (RER ECOLOGIC BUZAU) şi a analizei situaţiei existente în 

teren, din totalul de 141 de platforme repartizate pe cartiere şi zone, au fost 

identificate un număr de 17 locaţii din perimetrul blocurilor sau caselor de locuinţe 

şi 10 zone mărginaşe ale municipiului, unde  un număr de 88 poliţişti locali execută 

serviciul de pază, conform Planului de pază şi supraveghere,  nr. 23632/12.09.2017. 

 

B.  MISIUNI SPECIFICE 
 

 MISIUNILE SPECIFICE POLIŢIEI LOCALE 

Poliţia locală se înfiinţează în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, 

prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele domenii: 

    a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor; 

    b) circulaţia pe drumurile publice; 

    c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal; 

    d) protecţia mediului; 

    e) activitatea comercială; 

    f) evidenţa persoanelor; 

    g) alte domenii stabilite prin lege. 
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        În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia 

locală are următoarele atribuţii: 

    a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de 

ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat 

în condiţiile legii; 

    b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ 

publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau 

privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de 

agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate 

în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-

teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de 

ordine şi siguranţă publică; 

    c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit 

competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor 

periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a 

urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

    d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea 

şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi 

procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea 

soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; 

    e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru 

nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau 

agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei 

privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului 

specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost; 

    f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din 

instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori 

acţiuni specifice; 

    g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii 

publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor 

de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor culturalartistice, 

sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea 

activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

    h) asigură 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; 
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    i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale 

privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor 

administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială 

de competenţă; 

    j) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire 

penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-

teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 

    k) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce 

compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi 

combaterea infracţionalităţii stradale; 

    l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de 

chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din 

Ministerul Apărării Naţionale; 

    m) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor 

silite; 

    n) acordă, pe teritoriul unităţilor administrativ teritoriale, sprijin imediat 

structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii 

ordinii publice. 

 În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele 

atribuţii: 

    a) asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de 

competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a 

conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de 

prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice; 

    b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli 

constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor 

rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere; 

    c) participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea 

efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, 

ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice; 

    d) participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la 

asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, 

demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, 

manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, 

precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări 

de persoane; 

    e) sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea 

măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza 

teritorială de competenţă; 
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    f) acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea 

măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului; 

    g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente 

şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor 

şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată 

unitate sanitară; 

    h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 

privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având 

dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar; 

    i) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 

privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul 

de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule; 

    j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de 

către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală; 

    k) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale 

referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de 

agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin 

semnul internaţional pentru persoanele cu handicap; 

    l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 

unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale; 

    m) cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru 

identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a 

staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.  

  În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are 

următoarele atribuţii: 

    a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără 

autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu 

caracter provizoriu; 

    b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă 

autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale; 

    c) verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral 

şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la 

locul de desfăşurare a activităţii economice; 

    d) participă la acţiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor 

efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor 

administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, 
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prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care 

participă la aceste operaţiuni specifice; 

    e) constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile 

privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi 

înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării 

sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului 

judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărui rază de competenţă s-

a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia. 

  În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

    a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, 

transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; 

    b) sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de 

nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică; 

    c) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a 

epizootiilor; 

    d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea 

autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de 

interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora; 

    e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor 

acestora; 

    f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a 

rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi 

deratizarea imobilelor; 

    g) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice 

sau juridice, potrivit legii; 

    h) verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în 

conformitate cu graficele stabilite; 

    i) verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor 

legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a 

localităţilor; 

    j) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 

specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autorităţilor 

administraţiei publice locale.     

    În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii: 
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    a) acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului 

stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de 

autorităţile administraţiei publice locale; 

    b) verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de 

operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari 

în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale 

de către administratorii pieţelor agroalimentare; 

    c) verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, 

a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare 

metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte 

administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; 

    d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu 

caracter religios; 

    e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare 

şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; 

    f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi 

funcţionare al operatorilor economici; 

    g) identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al 

unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor 

administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică 

procedurile legale de ridicare a acestora; 

    h) verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii 

stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale; 

    i) cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de 

protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului 

de activitate al acestora; 

    j) verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la 

afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile 

competente în cazul în care identifică nereguli; 

    k) verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele 

şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale; 

    l) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 

specifice realizării atribuţiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor 

administraţiei publice locale.  

   

    În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii: 

    a) înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani; 

    b) cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea 

acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin 
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necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea 

reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date; 

    c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor 

legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 

inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

    d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 

pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor 

cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate. 

C. MISIUNILE  EXECUTATE  ÎN  COMUN 

     În baza Planurilor de cooperare, Poliţia, Jandarmeria şi Poliţia locală, vor 

asigura şi executa activităţi punctuale (filtre, razii, acţiuni, etc.), pentru prevenirea, 

descurajarea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional. 

 Activitaţile de ordine  şi linişte publică, în conformitate cu Planul de Ordine 

şi Sigurantă Publică al Municipiului Buzău se desfăşoara  pe următoarele direcţii: 

a.- menţinerea ordinii şi liniştii publice prin 6 patrule mobile  şi un număr de 

15 patrule pedestre zilnic, activităţi punctuale cu Poliţia Municipiului Buzău şi 

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, în baza Programului de Măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea criminalităţii in sistem integrat pentru anul 2018, nr. 

2631/25.01.2018, Plan de colaborare încheiat între IJJ Buzău şi Primăria 

municipiului Buzău – Direcţia Poliţiei Locale, nr. 7587/09.03.2018. 

b.- asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în Staţia CFR Buzău, 

împreună cu poliţiştii postului TF Buzău, în conformitate cu prevederile 

Protocolului de Cooperare nr. 17420/2016, încheiat cu BJPT Buzău, privind 

intărirea dispozitivului de ordine şi siguranţă publică din zona de competenţă a 

Biroului Judeţean de Poliţie Transporturi Buzău. 

c.- participarea, în cooperare cu celelalte forţe ale sistemului integrat de ordine 

publică, la menţinerea ordinii publice în imediata apropiere a unităţilor de 

învăţământ, în baza Planului de Acţiune, privind îmbunătăţirea activităţii de 

prevenire a infractionalităţii stradale în zona unităţilor de învăţământ şi pe 

traseele de defluire ale elevilor pe raza municipiului Buzău nr. 4738/2018, a 

unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, 

în pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea 

şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor 
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instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă 

publică. 

De asemenea pentru îmbunatăţirea calităţii serviciilor, Direcţia de Poliţie 

Locala Buzău a încheiat Protocol de Colaborare cu Direcţia Sanitară Veterinară 

şi Pentru Siguranţa Alimentelor, nr. 6953/10.03.2017, pentru asigurarea 

monitorizării şi supravegherii controlului sanitar-veterinar; Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Buzău, nr. 20574/23.09.2016, pentru prevenirea absenteismului şcolar si 

a delicvenţei juvenile; Protocol de Colaborare  cu Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău nr. 27528/05.12.2016, pentru cazurile în care 

sunt implicaţi minori ca victime ale abuzului, ca autori de fapte penale sau ca 

victime ale violenţei în familie, reducerea fenomenului cerşetoriei şi a prostituţiei; 

Protocol de Colaborare cu Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Buzău, nr. 28831/16.12.2016 pentru respectarea drepturilor si 

intereselor consumatorilor, creşterii gradului de protecţie a acestora, creşterea 

performanţei activitaţilor de control la operatorii economici, instituţii sau persoane  

fizice/juridice autorizate; Protocol de Colaborare cu S.C. RER ECOLOGIC 

SERICE BUZĂU S.A., nr.20183/20.09.2016 pentru crearea tuturor condiţiilor 

optime, necesare şi legale pentru desfaşurarea salubrizarii în municipiu şi 

îndeplinirea obiectivelor de mediu.  

 

 

CAPITOLUL III 

 

FORŢE AFLATE LA DISPOZIŢIE ŞI SUPORTUL LOGISTIC  
  

Efective şi dotare Poliţia Locală 
 

Dispozitivul de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale: 

 

 

a. Structura 

Este compusă din 398 de agenti de poliţie locală, din care: 122 poliţişti locali 

– funcţionari publici (5 funcţii de conducere, 117 funcţii de execuţie) si 276 personal 

contractual. 

 b. Dotarea 

Serviciul Circulaţie si Disciplină Rutieră 

      - 2 autospeciale Dacia Logan  
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      - 1 autospecială Skoda Octavia 

          Serviciul Ordine şi Liniste Publică 

      - 2 autospeciale Dacia Logan –patrule OP 

      - 2 autospeciale VW-Transporter – Interventie + patrule OP  

Serviciul Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal, Inspecţia Comercială, 

Protecţia Mediului şi Evidenţa Persoanelor 

       - 1 autospeciala Dacia Logan  

Altele: 

      - 398 perechi cătuşe 

      - 398 de bastoane de cauciuc (tonfă) 

      - 20 de bastoane telescopice 

      - 10 staţii emisie – recepţie  

      - 398 sprayuri iritant lacrimogene 

      - 180 pistoale Glock – cal. 9 mm. 

      - 122 bastoane cu electroşocuri  

      - 30 căşti protecţie 

      - 30 scuturi  

       - 122 veste multifuncţionale 

 

                       CAPITOLUL IV 

 

                             DISPOZIŢII FINALE  

INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU  EXECUTAREA 

ACTIVITĂŢILOR ŞI CONTROLUL DISPOZITIVELOR 
 

A. INSTRUIREA EFECTIVELOR 

■ INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU MISIUNI PERMANENTE  

Instruirea poliţiştilor locali  care acţionează în echipele de siguranţă publică se 

realizează zilnic, înainte de intrarea în serviciu, de către poliţiştii desemnaţi, astfel: 

Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de 

menţinere a ordinii şi siguranţei publice are ca scop informarea acestora cu privire la 

evoluţia situaţiei operative, aspectele identificate din analiza tactică, informaţiile 

deţinute şi zonele de patrulare. 
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Activitatea de instruire/pregătire se realizează în cadrul programului efectiv de 

lucru, pe parcursul a maximum 15 minute. 

Programul de lucru al efectivelor din dispozitivele de ordine şi siguranţă publică 

constituite  este de 8 si 12 ore/zi. 

Instruirea efectivelor angrenate în activităţi de menţinere a ordinii şi siguranţei 

publice se efectuează la sediul structurii de poliţie sau în altă locaţie, în funcţie de 

condiţiile existente pe plan local, de către ofiţeri desemnaţi de şefii structurilor de 

poliţiei.  

In registrul dispozitivului de menţinere a ordinii şi siguranţei publice din 

mediul urban se consemnează toate efectivele care acţionează în zonele de patrulare, 

stabilite pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice. 

        Efectivele participante în dispozitivul de menţinere a ordinii şi siguranţei 

publice din mediul urban semnează în registru despre luarea la cunoştinţă a zonelor 

de patrulare. 

În timpul activităţii de instruire a efectivelor, personalul de conducere sau 

ceilalţi lucrători desemnaţi verifică şi starea fizică generală a acestora, ţinuta, 

mijloacele individuale de intervenţie din dotare, stabilind măsuri pentru ca fiecare 

participant să nu intre în serviciu fără a avea asupra sa dotarea aferentă şi 

echipamentul corespunzător. 

La misiunile executate în comun cu celelalte forţe din cadrul sistemului integrat 

de ordine şi siguranţă publică, activitate de instruire se efectuează în conformitate cu 

prevederile planurilor de cooperare întocmite între instituţiile participante. 

        La misiunile de asigurare a ordinii publice instruirea efectivelor participante se 

realizează de către Şeful I.J.J. Buzău sau cadrele  desemnate de acesta. 

■ INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA MISIUNILOR 

TEMPORARE 

Instructajul efectivelor ce intra în serviciu va fi realizat de către şefii fiecărei 

structuri în parte, excepţie făcând efectivele ce sunt constituite în echipe mixte 

(poliţist national -jandarm, poliţist national –poliţist local, etc.) a căror instruire va fi 

efectuată de către şeful sau ofiţerul de poliţie desemnat din cadrul subunităţii de 

poliţie. 

  Cu ocazia acţiunilor organizate în zone cu potenţial criminogen ridicat, 

identificate în cadrul analizelor tactice, instruirea efectivelor angrenate se efectuează 

de către ofiţerii desemnaţi de şefii structurilor de poliţie şi analişti, în baza 

produselor analitice puse la dispoziţie de structurile de analiză a informaţiilor. 
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■ INSTRUIREA EFECTIVELOR PENTRU EXECUTAREA MISIUNILOR 

SPECIALE 

Instructajul va fi efectuat de către şefii fiecărei structuri în parte, excepţie făcând 

situaţiile când se acţionează în echipe mixte, atunci aceasta realizându-se de către 

şeful structurii competente în coordonarea activităţilor conform prevederilor legale 

sau a planurilor de cooperare.  

În situaţii deosebite, coordonarea activităţilor şi instruirea efectivelor revine 

prefectului judeţului. 

B. CONTROLUL DISPOZITIVELOR 

În situaţia în care primarul municipiului Buzau apreciază că sarcinile ce revin 

autorităţilor administraţiei publice locale pe linie de poliţie locală nu sunt îndeplinite 

corespunzător sau are indicii/sesizări cu privire la încălcarea prevederilor legale de 

către poliţiştii locali, poate solicita prefectului sprijinul serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor, în vederea efectuării unui control de specialitate. 

 Controlul asupra activităţii poliţiei locale se poate dispune şi prin ordin al 

ministrului administraţiei şi internelor, la iniţiativa acestuia, sau, după caz, a 

prefectului, a inspectorului-şef al inspectoratului de poliţie judeţean, numai după 

încunoştinţarea prealabilă a Primarului Municipiului Buzau. 

 Orice control se rezumă strict la asigurarea respectării principiilor 

constituţionale şi a legalităţii specifice. Rezultatele controlului se transmit 

Primarului şi se prezintă în proxima şedinţă a consiliului local. 

 Controlul asupra personalului din cadrul Directiei de Poliţie Locală se face de 

către: şefi compartimente, şefi servicii, director executiv adjunct şi director executiv, 

iar în cazul patrulelor mixte controlul se execută de către lucrători desemnati din 

cadrul celor două structuri( Poliţia Municipiului, Poliţia Locală Buzău). 
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                                        CAPITOLUL V 

 

ORGANIZAREA  COOPERĂRII  ÎNTRE  STRUCTURILE 

PARTICIPANTE LA ASIGURAREA, MENŢINEREA, ŞI 

RESTABILIREA ORDINII ŞI SIGURANŢEI PUBLICE 
 

A. MODUL DE COLABORARE 

        În activitatea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice Direcţia de Poliţie 

Locală cooperează cu I.P.J.Buzău si I.J.J. Buzău, prin organizarea de şedinţe tactice 

care vizează schimbul de date şi informaţii de interes operativ, iniţierea, organizarea 

şi desfăşurarea de acţiuni comune, sarcini specifice menite să conducă la menţinerea 

ordinii şi siguranţei publice şi asigurarea unui climat de siguranţă civică 

corespunzător. 

        Şedinţa tactică se convoacă de către şeful I.P.J.Buzău, în funcţie de evoluţia 

situaţiei operative şi a analizelor tactice. 

    În cadrul şedinţelor tactice se urmăreşte evaluarea situaţiei operative, 

identificarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică, a modului de acţiune şi a 

disfuncţionalităţilor apărute în operaţiunile anterioare, în scopul optimizării 

angrenării resurselor umane şi logistice în acţiunile viitoare. 

    Cu această ocazie, se decide asupra activităţilor ce urmează a fi desfăşurate, 

prin elaborarea planurilor de acţiune, în baza analizelor tactice, întocmite de 

structurile de analiză a informaţiilor. 

    În cadrul şedinţelor tactice, se constituie Grupul de coordonare şi trasare a 

sarcinilor, denumit în continuare G.C.T.S. având rol de organizare şi decizie şi este 

constituit din reprezentanţi ai structurilor prevăzute la art. 22 alin. (1) din Ordinul nr. 

26 din 27 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

administraţiei şi internelor nr. 60/2010, cu rol de decizie şi un analist din cadrul 

structurilor de analiză a informaţiilor. 

         Atunci când situaţia operativă o impune, G.C.T.S. poate angrena, în condiţiile 

legii, structuri de poliţie locale din subordinea autorităţilor administraţiei publice 

locale, în activitatea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, prin întocmirea de 

planuri comune de acţiune sau prin desfăşurarea de acţiuni punctuale, în scopul 

adaptării permanente a misiunilor la situaţia operativă existentă. 

          În funcţie de situaţia operativă, pe baza planurilor de acţiune, în activităţile de 

menţinere a ordinii şi siguranţei publice pot fi angrenate alte persoane juridice, în 

limitele legii. 
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 Pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice la manifestări sportive şi în special 

la meciurile de fotbal, handbal şi volei organizate pe raza judeţului Buzău, cu 

caracter internaţional, de nivelul Ligii I,  Liga a II-a sau a unor manifestări sportive 

poliţia locala, în baza contractului de prestări servicii va organiza dispozitivul de 

ordine şi siguranţă, aprobat de către IJJ Buzau. 

 

B. MODUL DE MENŢINERE A LEGĂTURILOR 

 

   Pentru îndeplinirea atribuţiunilor ce le revin potrivit competenţei, efectivele de 

siguranţă publică menţin o legătură permanentă cu poliţiştii de la alte servicii, poliţii 

municipale, birouri sau formaţiuni operative realizând un schimb permanent şi 

operativ de informaţii. Toţi poliţiştii indiferent din ce formaţiuni fac parte, dacă se 

găsesc sau nu în timpul serviciului sunt obligaţi să dea concurs celor din 

dispozitivele de siguranţă publică când aceştia îşi exercită atribuţiile de serviciu şi 

solicită sprijin.  

 Comunicarea radio între forţele care acţionează, precum şi schimbul de date şi 

informaţii se va realiza astfel: 

- între patrulele din dispozitivul de menţinere a ordinii şi siguranţei publice se 

realizează pe frecvenţa stabilită pentru poliţia locală pe raza căreia acestea 

acţionează. 

 

C. EVALUAREA 
 

Pentru realizarea actului de conducere şi executarea cu responsabilitate a 

misiunilor, se vor  organiza controale privind activitatea elementelor de dispozitiv,  

de către şefii structurilor angajate; 

Şefii unităţilor teritoriale de poliţie, jandarmi şi poliţie locală vor analiza lunar, 

cu reprezentanţii administraţiei publice şi ai comunităţilor locale, acţiunile 

desfăşurate în sprijinul comunităţii, solicitările şi propunerile acestora şi vor stabili 

măsuri concrete de îmbunătăţire a climatului de ordine şi siguranţă civică. 

  Termene de executare a analizelor 

 - după fiecare acţiune comună - de către conducătorii acţiunii; 

           - lunar, cu participarea obligatorie a reprezentanţilor instituţiilor semnatare; 

 Săptămânal, sub conducerea adjunctului şefului inspectoratului pe linie de 

ordine publică se organizează o întâlnire comună, între reprezentanţii celor trei 

instituţii pentru analiza situaţiei operative şi stabilirea activităţilor comune ce vor fi 

executate în continuare pentru eficientizarea dispozitivelor de ordine.  
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 Pentru acţiunile punctuale organizate în domeniul ordinii publice sau pentru 

combaterea infracţionalităţii, planurile de acţiune se întocmesc de structura care le 

execută şi se aprobă de şeful acesteia cu informarea şefului poliţiei locale, pentru a 

se evita paralelismele şi perturbarea celorlalte acţiuni ori activităţi operative 

planificate ori aflate în derulare. Conducerea nemijlocită a activităţilor desfăşurate 

pentru asigurarea şi menţinerea  ordinii şi siguranţei publice se realizează de către 

şefii acestei structurilor potrivit prevederilor regulamentare, iar efectivele angajate în 

astfel de activităţi vor fi folosite conform competenţei date prin lege. 

 Fiecare componentă a sistemului integrat de ordine şi siguranţă publică va 

acţiona în conformitate cu competenţele conferite de lege, sens în care se va realiza o 

cooperare cu parchetele locale. 

 Poliţiştii de la celelalte formaţiuni pe timpul cât execută misiuni în cadrul 

dispozitivelor de ordine şi siguranţă publică le sunt aplicabile prevederile Dispoziţiei 

I.G.P.R.  nr. 7/2008, Ordinul nr. 26 din 27 martie 2015 pentru modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 60/2010 privind 

organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice şi 

beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi agenţii de poliţie care acţionează pentru 

menţinerea ordinii publice sau dirijarea traficului rutier. 

 La prezentul plan se anexează: 

- anexa 1 – HCL 3/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Poliţiei Locale Buzău; HCL 349/2017 – privind stabilirea bunurilor şi 

obiectivelor de interes local, a căror pază se asigură de Poliţia Locală;  

- anexa 2 – harta  municipiului Buzău; Itinerariile de patrulare pe zone; 

- anexa 3 – planurile de măsuri şi cooperare; protocoale de colaborare. 

- anexa 4 – unităţi şcolare; 

- anexa 5 – pieţe agroalimentare şi industriale; 

- anexa 6 – lăcaşe de cult; 

- anexa 7 – tabel cuprinzând persoane cu funcţii de conducere, cu atribuţii de 

coordonare şi control. 

 
DIRECŢIA  POLIŢIEI LOCALE 

            DIRECTOR EXECUTIV, 

           ADRIAN TEODORESCU 
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