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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  rezilierii Contractului de asociere al Municipiului Buzău cu 
Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. 

Mogoşoaia, în vederea  înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11 şi 
a Actului adiţional privind aportul financiar şi material al părţilor în cadrul asocierii 

 
   Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 

Având în vedere : 
- expunerea de motive a primarului Municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 

70/CLM/14.02.2017, prin care se propune aprobarea rezilierea contractului de 
asociere municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul 
de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în vederea înfiinţării Centrului Regional 
de Excelenţă – Tricolor 11 şi a şi a actului adiţional privind aportul financiar şi 
material al partilor în cadrul asocierii; 

- raportul comun al Seviciului Juridic şi al Directiei Finanţe Publice Locale; 
- avizele Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare 

precum şi al Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ale 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- HCL nr. 89/2016 privind aprobarea asocierii Municipiului Buzău cu 
Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. 
Mogoşoaia, în vederea înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11 
modificată ulterior prin HCL nr.122 /2016; 

- HCL nr. 158/25.08.2016 privind privind aprobarea contractului de asociere 
al Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul de 
Fotbal Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în vederea  înfiinţării Centrului Regional de 
Excelenţă – Tricolor 11 şi a actului adiţional privind aportul financiar şi material al 
părţilor în cadrul asocierii; 

- art. 41 şi art. 48 din Contractul de asociere a Municipiului Buzău cu 
Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. 
Mogoşoaia, în  vederea  înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11, 
înregistrat la nr. 20.827/28.09.202016; 

-  prevederile art. 18^1, alin. (1) din Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi 
sportului, actualizată, 

- prevederile art. 14, alin. (8) şi art. 35, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, rep., cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (7), lit. a) şi art. 45, alin. (3), 
art. 115, alin. (1), lit. ”b”, alin. (3) si art. 123 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



                                            H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

       Art.1.- Se aprobă rezilierea Contractului nr. 20.827/28.09.202016 de 
asociere a Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul 
de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în  vederea  înfiinţării Centrului Regional 
de Excelenţă – Tricolor 11 şi a Actului adiţional nr. 1 privind aportul financiar si 
material al părtilor în cadrul asocierii. 

Art.2.- Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea urmatoarele acte 
administrative: 

a) Hotărârea Consiliului local al Municipiul Buzau nr. 89/2016 privind 
aprobarea  asocierii Municipiului Buzău cu Federaţia Română de Fotbal Bucureşti 
şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în vederea înfiinţării Centrului 
Regional de Excelenţă – Tricolor 11; 

b) Hotărârea Consiliului local al Municipiul Buzau nr. 122/2016 pentru 
modificarea articolului 2 din Hotărârea nr. 89/2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind asocierea Municipiului  Buzău cu Federaţia Română de 
Fotbal Bucureşti şi Centrul de Fotbal  Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în vederea  
înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11; 

c) Hotărârea Consiliului local al Municipiul Buzau nr. 158/25.08.2016 privind 
privind aprobarea contractului de asociere al Municipiului Buzău cu Federaţia 
Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L. Mogoşoaia, în 
vederea  înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11 si a actului 
aditional privind aportul financiar si material al partilor in cadrul asocierii. 

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Seviciului Evidenţă - 
Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ şi 
Direcţiei Economice, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

consilier Vasile Murguleţ 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ:  

                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                   Diana Mariana Pavel 
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 

data de 23 februarie 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, - abţineri 
şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 


