ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE
pentru darea în folosinţă gratuită Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria
Buzău", a unor baze materiale sportive, proprietate publică a municipiului Buzău
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
33/CLM/26.01.2018 prin care se propune darea în folosinţa gratuită Clubului Sportiv
"Sport Club Muni
cipal Gloria Buzău", a unor baze materiale sportive, proprietate publică a
municipiului Buzău;
- raportul de specialitate nr.2835/26.01.2018 al Serviciului Administrare
Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- prevederile Hotărârii nr. 231/03.08.2017 a Consiliului Local al Municipiului
Buzău;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 69/28.04.2000 a educației fizice și sportului;
- prevederile art. 874 din Codul Civil;
- prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 36, alin. (2), litera c) şi alin. (6), litera a), pct. 6, art. 45, alin. (3),
art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă darea în folosinţă gratuită Clubului Sportiv "Sport Club
Municipal Gloria Buzău", pe durata existenței clubului, a trei baze materiale
sportive(terenurile şi spaţiile, precum şi amenajările, instalaţiile şi construcţiile care
sunt destinate organizării şi desfăşurării activităţii de educaţie fizică şi sport),
proprietate publică a municipiului Buzău, după cum urmează:
- stadionul de atletism, în suprafaţă de 20.592 m.p., situat în strada Unirii nr.
1 bis, înscris în cartea funciară nr. 66.043 a U.A.T. Buzău conform anexei nr.1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre;

- stadionul rugby, în suprafaţă totală de 11.089, situat în Parcul Tineretului,
format din lotul nr. 1 în suprafaţă de 10.787,00 m.p. având nr. cadastral 66.488 şi
din lotul nr. 2 în suprafaţă de 302,00 m.p. având nr. cadastral 66.489, conform
anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- terenul principal de joc al Complexului Sportiv Gloria Buzău împreună cu
construcţiile identificate la poziţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11,
C12, C13, C17, C19, C20, C21 şi C22 din planul de amplasament şi delimitare al
corpului de proprietate Complexul Sportiv Gloria Buzău conform anexei nr. 3, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Dreptul de folosinţă gratuită primit în baza prezentei hotărâri, se va nota
în cartea funciară a municipiului Buzău prin grija Clubului Sportiv "Sport Club
Municipal Gloria Buzău" care va gestiona în nume propriu bunurilor date în folosinţă
şi va suporta cheltuielile curente cu utilități și cele pentru întreţinerea bunurilor
primite în folosinţă gratuită, inclusiv cele prevăzute în Codul Fiscal.
Art.3.- Predarea – preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face pe bază
de protocol, încheiat între Municipiul Buzău şi Clubul Sportiv "Sport Club Municipal
Gloria Buzău", în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare
Patrimoniu şi Serviciului Financiar - Contabil, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Alexandru Mihai

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol
Buzău, 29 ianuarie 2018
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 29 ianuarie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată, cu un număr de
17 voturi pentru, 5 abţineri şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în
funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 33/CLM/26.01.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru darea în folosinţă gratuită Clubului Sportiv "Sport
Club Municipal Gloria Buzău", a unor baze materiale sportive, proprietate publică a
municipiului Buzău
Prin Hotărârea nr. 231 din 03.08.2017, Consiliul Local al Municipiului Buzău a
hotărât înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău", structură
sportivă cu personalitate juridică de drept public, instituţie publică în subordinea
Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Potrivit art. 30 din Legea nr. 69/28.04.2000 a educației fizice și sportului,
cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţa gratuita
imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi
instalaţiile sportive primite spre administrare şi folosinţa sunt considerate patrimoniu
sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia sportivă fără aprobarea Ministerului
Tineretului şi Sportului.
Conform prevederilor art. 1, alin. (4) din hotărârea de înfiinţare, prin hotărâre a
consiliului local, Clubul Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău" va primi în
folosinţă gratuită baza materială sportivă(terenurile şi spaţiile, precum şi amenajările,
instalaţiile şi construcţiile care sunt destinate organizării şi desfăşurării activităţii de
educaţie fizică şi sport), proprietate publică a municipiului Buzău.
Baza materială sportivă a municipiului Buzău pe care clubul o poate primi în
folosinţă gratuită este după cum urmează:
-stadionul de atletism, în suprafaţă de 20.592 m.p., situat în strada Unirii nr. 1
bis, înscris în cartea funciară nr. 66.043 a U.A.T. Buzău;
-stadionul rugby, în suprafaţă totală de 11.089, situat în Parcul Tineretului,
format din lotul nr. 1 în suprafaţă de 10.787,00 m.p. având nr. cadastral 66.488 şi
din lotul nr. 2 în suprafaţă de 302,00 m.p. având nr. cadastral 66.489.
-terenul principal de joc al Complexului Sportiv Gloria Buzău împreună cu
construcţiile identificate la poziţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11,
C12, C13, C17, C19, C20, C21 şi C22 din planul de amplasament şi delimitare al
corpului de proprietate Complexul Sportiv Gloria Buzău.
Potrivit art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot da în

folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau
privată locală, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de
utilitate publică ori serviciilor publice.
Bazele materiale sportive ale municipiului Buzău pot fi date în folosinţă gratuită
Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău", pe durata existenţei clubului,
urmând ca cheltuielile cu utilități și cele pentru întreţinerea bunurilor primite în
folosinţă gratuită să revină beneficiarului, inclusiv cele prevăzute în Codul Fiscal.
Predarea - primirea terenului se face pe bază de protocol, încheiat între
Municipiul Buzău şi beneficiar, în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii.
În sensul celor de mai sus s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre, cu
rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată.

P R I M A R,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
- Serviciul Administrare Patrimoniu Nr. 2835/26.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru darea în folosinţă gratuită Clubului Sportiv "Sport
Club Municipal Gloria Buzău", a unor baze materiale sportive, proprietate publică a
municipiului Buzău,
Prin Hotărârea nr. 231 din 03.08.2017, Consiliul Local al Municipiului Buzău a
hotărât înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău", structură
sportivă cu personalitate juridică de drept public, instituţie publică în subordinea
Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Potrivit art. 30 din Legea nr. 69/28.04.2000 a educației fizice și sportului,
cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţa gratuita
imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi
instalaţiile sportive primite spre administrare şi folosinţa sunt considerate patrimoniu
sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia sportivă fără aprobarea Ministerului
Tineretului şi Sportului.
Conform prevederilor art. 1, alin. (4) din hotărârea de înfiinţare, prin hotărâre a
consiliului local, Clubul Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău" va primi în
folosinţă gratuită baza materială sportivă(terenurile şi spaţiile, precum şi amenajările,
instalaţiile şi construcţiile care sunt destinate organizării şi desfăşurării activităţii de
educaţie fizică şi sport), proprietate publică a municipiului Buzău.
Baza materială sportivă a municipiului Buzău pe care clubul o poate primi în
folosinţă gratuită este după cum urmează:
-stadionul de atletism, în suprafaţă de 20.592 m.p., situat în strada Unirii nr. 1
bis, înscris în cartea funciară nr. 66.043 a U.A.T. Buzău;
-stadionul rugby, în suprafaţă totală de 11.089, situat în Parcul Tineretului,
format din lotul nr. 1 în suprafaţă de 10.787,00 m.p. având nr. cadastral 66.488 şi
din lotul nr. 2 în suprafaţă de 302,00 m.p. având nr. cadastral 66.489.
-terenul principal de joc al Complexului Sportiv Gloria Buzău împreună cu
construcţiile identificate la poziţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11,
C12, C13, C17, C19, C20, C21 şi C22 din planul de amplasament şi delimitare al
corpului de proprietate Complexul Sportiv Gloria Buzău.
Potrivit art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot da în

folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică sau
privată locală, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de
utilitate publică ori serviciilor publice.
Bazele materiale sportive ale municipiului Buzău pot fi date în folosinţă gratuită
Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău", pe durata existenţei clubului,
urmând ca cheltuielile cu utilități și cele pentru întreţinerea bunurilor primite în
folosinţă gratuită să revină beneficiarului, inclusiv cele prevăzute în Codul Fiscal.
Faţă de cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru fi
promovat pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local.

ȘEF SERVICIU A.P.,
Emilia – Izabela Lungu

CONSILIER,
Liviu Badiu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-Serviciul Administrare Patrimoniu Nr. 27.608/16.10.2017

APROB
PRIMAR,
Constantin Toma

REFERAT
privind iniţierea proiectului de hotărâre pentru darea în folosinţă gratuită
Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău", a unor baze materiale
sportive, proprietate publică a municipiului Buzău,

Prin Hotărârea nr. 231 din 03.08.2017, Consiliul Local al Municipiului Buzău a
hotărât înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău", structură
sportivă cu personalitate juridică de drept public, instituţie publică în subordinea
Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Potrivit art. 30 din Legea nr. 69/28.04.2000 a educației fizice și sportului,
cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosinţa gratuita
imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive. Bazele şi
instalaţiile sportive primite spre administrare şi folosinţa sunt considerate patrimoniu
sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia sportivă fără aprobarea Ministerului
Tineretului şi Sportului.
Conform prevederilor art. 1, alin. (4) din hotărârea de înfiinţare, prin hotărâre a
consiliului local, Clubul Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău" va primi în
folosinţă gratuită baza materială sportivă(terenurile şi spaţiile, precum şi amenajările,
instalaţiile şi construcţiile care sunt destinate organizării şi desfăşurării activităţii de
educaţie fizică şi sport), proprietate publică a municipiului Buzău.
Baza materială sportivă a municipiului Buzău pe care clubul o poate primi în
folosinţă gratuită este după cum urmează:
-stadionul de atletism, în suprafaţă de 20.592 m.p., situat în strada Unirii nr. 1
bis, înscris în cartea funciară nr. 66.043 a U.A.T. Buzău;
-stadionul rugby, în suprafaţă totală de 11.089, situat în Parcul Tineretului,
format din lotul nr. 1 în suprafaţă de 10.787,00 m.p. având nr. cadastral 66.488 şi
din lotul nr. 2 în suprafaţă de 302,00 m.p. având nr. cadastral 66.489.
-terenul principal de joc al Complexului Sportiv Gloria Buzău împreună cu
construcţiile identificate la poziţiile C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11,

C12, C13, C17, C19, C20, C21 şi C22 din planul de amplasament şi delimitare a
corpului de proprietate Complexul Sportiv Gloria Buzău.
Potrivit art. 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale pot da în
-2folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate publică
sau privată locală, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate
de utilitate publică ori serviciilor publice.
Bazele materiale sportive ale municipiului Buzău pot fi date în folosinţă gratuită
Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău", urmând ca cheltuielile cu
utilități și cele pentru întreţinerea bunurilor primite în folosinţă gratuită să revină
beneficiarului, inclusiv cele prevăzute în Codul Fiscal.
Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să analizaţi oportunitatea iniţierii
unui proiect de hotărâre pentru aprobarea dării în folosinţă gratuită Clubului Sportiv
"Sport Club Municipal Gloria Buzău" a bazei materiale sportive a municipiului
Buzău, pe durata existenţei clubului.

ȘEF SERVICIUL A.P.,
Emilia – Izabela Lungu

CONSILIER,
Liviu Badiu

