
                                                          ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind constituirea Comisiei Locală de Ordine Publică a Municipiului Buzău 

  
 

 
      Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;  
 Având în vedere: 
 - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 
369/CLM/09.11.2020;  
 - raportul de specialitate al Direcţiei Poliţiei Locale nr. 123.034/09.11.2020; 

- avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenești a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 28 şi 29 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul  prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. g), alin. (14), art. 
139, alin. (1) şi alin (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), precum şi art. 196, 
alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
  Art.1.- La data adoptării prezentei hotărâri se constituie Comisia Locală de 
Ordine Publică a municipiului Buzău, în următoarea componență: 

  -  Constantin Toma - Primarul Municipiului Buzău; 
   -  Marius Daniel Ivan - Şeful Poliţiei Municipiului Buzău; 
   -  Adrian Teodorescu - Şeful Poliţiei Locale, împuternicit; 
   -  Eduard Pistol - Secretarul General al Municipiului Buzău; 
   -  Ionuţ - Sorin Apostu, consilier local - Viceprimar al Municipiului Buzău; 
   -  Vasile Olariu, consilier local, 
   -  Murguleţ Vasile, consilier local.  

Art. 2.- Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului 
Buzău este asigurat de următoarele persoane: 
 - Robert Dragomir, poliţist local; 
 - Marius Sorinel Trifan, poliţist local.” 

Art.3.- Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017, cu 
modificările și completările ulterioare își încetează aplicabilitatea. 

 
 



 
Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Poliţiei Locale, 

va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PRESEDINTELE SEDINTEI, 

consilier local Ionuț – Sorin Apostu 
    
 
 
 
 

 
                                                              CONTRASEMNEAZĂ: 

                                    SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                 Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 23 noiembrie 2020 
Nr. 251 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 23 noiembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 
(1) şi alin (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 22 
voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 22 consilieri în 
funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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Nr. 369/CLM/09.11.2020 
 

 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind constituirea  
Comisiei Locală de Ordine Publică a Municipiului Buzău 

 
 
 

Prin Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  la  nivelul fiecărei localităţi s-a înfiinţat Poliţia Locală, în 
scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea 
infracţiunilor. 
 În conformitate cu prevederile Capitolului VII din Legea sus menţionată, care 
se referă la atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale în privinţa 
organizării şi funcţionării poliţiei locale, Consiliului Local desemnează Comisia 
Locală de Ordine Publică, conform articolului 28, alin. 1 din Legea 155/2010. 
 La alin. 2 al aceluiaşi articol se stabilesc şi persoanele care fac parte, prin 
efectul legii, din comisie şi anume: Primar, Şeful Unităţii Teritoriale a Poliţiei 
Române, Şeful Poliţiei Locale, Secretarul General al Unităţii Administrativ 
Teritoriale, precum şi un număr de 3 consilieri, care trebuie să fie nominalizați. 
 Având în vedere că în afara persoanelor care fac de drept parte din această 
comisie trebuie să fie și 3 consilieri locali, propunerile mele sunt următoarele: 
     -  Ionuţ - Sorin Apostu, consilier local - Viceprimar al Municipiului Buzău; 
   -  Vasile Olariu, consilier local; 
   -  Murguleţ Vasile, consilier local.  
 Atribuţiile Comisiei şi modul de funcţionare fiind stabilite de către art. 29 din 
Legea nr. 155/2010. 
 Oportunitatea adoptării lui este necesară pentru funcţionarea în limitele 
legale a Directiei Poliţiei Locale. 
 În aplicarea celor de mai sus, se impune adoptarea acestui proiect de 
hotărâre, în vederea actualizării componenţei acestei comisii. 

Faţă de cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 
   

PRIMAR, 

Constantin Toma 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

DIRECŢIA POLIŢIE LOCALĂ 
Nr. 123.034/09.11.2020 

 
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind constituirea  

Comisiei Locală de Ordine Publică a Municipiului Buzău 
 

 

Prin H.C.L nr. 31 din 23 februarie 2017 a fost constituită Comisia Locală 
de Ordine Publică a municipiului Buzău, organism cu rol consultativ. 

Comisia Locală de Ordine Publică se organizează şi funcţionează în 
baza Legii nr. 155/2010, a Poliţiei Locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Comisia Locală de Ordine Publică este constituită din persoane care 
ocupă următoarele funcţii: 
- Primarul municipiului Buzău; 
- Şeful unităţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române sau reprezentantul 
acestuia; 
- Directorul Executiv al Poliţiei Locale; 
- Secretarul General al municipiului Buzău; 
- Trei membri ai Consiliului Local al municipiului Buzău; 

Propun ca Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului 
Buzău să fie asigurat de următoarele persoane, funcționari care au fost și la 
comisia anterioară: 
- Robert Dragomir, poliţist local; 
- Marius Sorinel Trifan, poliţist local. 

Raportat la toate aceste aspecte, şi ţinând cont de modificarea 
componenţei Consiliului Local al municipiului Buzau, dar şi a aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Buzau, în vederea continuităţii activitaţilor 
de asigurare a ordinii si linistii publice, se impune modificarea componentei 
Comisiei Locale de Ordine Publică, în sensul celor menţionate. 

În acest scop s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi 
introdus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   

 
 

Director Executiv, 

Adrian Teodorescu 
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