
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

VA

HOTAR.ARE
pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare

membrilor Autoritdtii Teritoriale de Ordine Publicd
a Judegului Buziu

Consiliul Jude[ean Buz5u,
Avdnd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu
inregistrat5 sub nr. 1 L296/L7.08.20t7 ;- raportul comun al Directiei juridice gi administratie publicb loca16 gi
Directiei economice nr. tt297 /t7.08.20L7 ;- avizul de legalitate al Secretarului Jude[ului Buz5u dat pe proiectul de
hot516re;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean BuzEu
anexate la hot5r6re;

- solicitarea Autorit5tii Teritoriale de Ordine Publicd a Judetului Buz5u,
TnregistratS la nr. 1 t247 /t6.08.20t7 ;- prevederile Regulamentului de organizare gi functionare a Autorit6tii
Teritoriale de Ordine Public5 aprobat prin Hot516rea Guvernului
nr.7B7 12002;- prevederile art. t7 - 20 din Legea nr.2LBl2002 privind organizarea gi

functionarea Politiei Romdne, republicat5, cu modific5rile gi

complet5rile ulterioare,

ln temeiul art. 91 alin.(1) lit."f" gi art. 97 din Legea nr.2L5/2OOL a
administratiei publice locale, republicatS, cu modific5rile gi complet5rile
ulterioare,

HOTARA$TE :

Art. 1. Pentru membrii Autorit5[ii Teritoriale de Ordine Publicd a
Judetului BuzEu se stabilegte un cuantum al indemnizatiei de 570 lei
brut/gedint5, pentru un numtr de dou6 gedinte (una de plen gi una de
comisie)/lun5.

Art. 2. (1) Directia economic5 gi Serviciul salarizare gi monitorizare
cheltuieli de personal ale Consiliului Judetean BuzEu vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hot516ri.



(2) Art. 4 (1) din HotE16rea Consiliului Judetean BuzEu
nr. 163/2016 se modific5 corespunz5tor.

Art. 3. Secretarul Judetului Buzbu va asigura comunicarea hot516rii
autoritSfilor gi persoanelor interesate, precum gi publicarea acesteia pe site-ul
autoritSlii 9i Tn Monitorul oficial al judetului BuzEu.

PRE9EDINTE,

OIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MI}IAI.LAURENTIU GAVRILA
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Nr. 2O8
BUZAU,3L AUGUST 2OL7

Hot5r6rea a fost adoptati cu 26 voturi ,,p€htl'u", - voturi
,,impotrwd", - abtineri de cei 32 consilieri judeteni prezenti.

(Domnii consilieri judeleni Baciu Gabriel, Cristescu Mihai, Florescu Raul, Nicolae

Ion, Mocanu Viorel 9i Popescu D. Ion nu particip5 la vot fiind sub incidenta
art. 46 alin. (1) coroborat cu art.98 din Legea nr.2L5/2001).

(y
<5/(fl
Z\(r)\

Q
'



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 11926/17.08 .20L7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotir6re pentru stabilirea cuantumului

indemnizaliei lunare a membrilor Autoritiiii teritoriale de
Ordine Publici a Judetului Buziu

Autoritatea TeritorialS de Ordine Publicd a Judetului BuzEu este
organism cu rol consultativ, fErE personalitate juridicS, care se constituie 9i
funclioneaz5 pe 16ngE Consiliul Judetean, realiz6nd prin activitatea sa

reprezentarea gi promovarea intereselor comunitdtii pentru asigurarea unui
climat de sigurantE gi securitate publicS.

Conform prevederilor legale, pentru activitatea desf6gurat5 in plen 9i Tn

comisii, membrii autoritSlii teritoriale de ordine publicd au dreptul la o

indemnizalie de gedinl5 stabilitd de consiliul judetean.
Avdnd in 

-vedere 
solicitarea AutoritSlii Teritoriale de Ordine Public5 a

Judelului Buzdu gi lindnd cont de faptul cE legea nu prevede un cuantum,
propun ca indemnizalia sE fie stabilit5 la nivelul prev5zut in proiectul de
hot[r6re, in considerarea resurselor bugetului propriu al judetului Buzdu.

PRE9EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA JURIDICA 9I ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
DTRECTTA ECONOMTCA

1 7 At,6.2017
Nr. /ilfL r

RAPORT
la proiectul de hotir6re pentru stabilirea cuantumului

indemnizatiei lunare a membrilor Autorititii Teritoriale de
Ordine Publici a Judetului Buziu

Potrivit prevederilor art. 19 din Regulamentul de organizare gi

funcfionare a AutoritStii Teritoriale de Ordine Publicb aprobat prin Hot5rdrea
guvernului nr. 787/2002 pentru activitatea desf5guratb in plen gi in comisii,
membrii autorit5tii teritoriale de ordine public5 au dreptul la o indemnizatie de
gedint5 stabilit5 de consiliul judetean.

De asemenea, in conformitate cu art. 20 din Legea nr. 2LB/2002
privind organizarea gi functionarea Politiei Rom6ne, cheltuielile necesare pentru
desfSgurarea activit5tii autorit5tii teritoriale de ordine public6 se suport5 de la
bugetul judetului.

Sustinem ca legal 9i temeinic proiect:ul de hot516re initiat.

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTIV,
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