
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

-CONSILIUL LOCAL  - 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău" 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință extraordinară; 

         Având în vedere : 

        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 

379/CLM/2017, prin care se supune aprobării înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club 

Municipal Gloria Buzău"; 

        - raportul comun al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare și Cooperare 

Interinstituțională, Serviciului Buget Finanțe și al Serviciului Administrare Patrimoniu, prin 

care se propune înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău" nr. 

16.755/21.06.2017; 

       -  avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și 

protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul comisiei pentru patrimoniu si activitati economico-financiare a Consiliului Local 

al Municipiului Buzău; 

        - prevederile art. 2, art. 3, art. 18^1, alin. (1), alin. (3)  și alin. (4), art. 21, alin. (1), lit. b),  

art. 22, art. 26, alin. (1) și alin. (2), lit. b), art. 29, alin. (1) și alin. (2),  art. 30 şi art. 67, alin. 

(1), alin. (2), lit. c) şi alin. (3), lit. c), art. 67^1, art. 69, alin. (4) și alin. (5), art. 71, alin. (2), lit. 

a) și lit. c) - j) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

          - prevederile Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea 

sportivă, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.447/2007; 

         -  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de 

punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;    

         - prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

         - prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
        În temeiul art. 36, alin . (2), lit. d), alin. (6), lit. a), punctul 6, art. 45, alin. (2), lit. f) și art. 

115, alin. (1), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiinţarea clubului sportiv, structură sportivă cu personalitate 
juridică de drept public, instituţie publică  în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău,  denumit  "Sport Club Municipal Gloria Buzău,, cu următoarele discipline sportive: 
fotbal, rugby, handbal,  atletism, șah și modelism.                                                                                                                                             

           (2) Se transmite în administrarea "Sport Club Municipal Gloria Buzău",  imobilul care 
deservește activitatea administrativă,  parte din  Complexul Sportiv Gloria, situat în municipiul 
Buzău,  Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr.  5, judeţul Buzău, cu datele de 
identificare prevăzute în anexa nr. 4. 



           

 

 

 (3) Sediul Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău" este în municipiul 
Buzău,  Bulevardul  Mareşal Alexandru Averescu nr.  5, judeţul Buzău. 

           (4) Prin hotărâre a consiliului local, Clubul Sportiv  "Sport Club Municipal Gloria 
Buzău" va primi în administrare/folosință 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 sau privată a 
municipiului.  

         (5) Predarea-preluarea imobilelor  prevăzute la alin. (2) și alin. 4) se face pe bază de 
protocol. 
 
        Art. 2. Finanţarea activității  sportive, inclusiv activitatea  Clubului Sportiv  "Sport Club 
Municipal Gloria Buzău", se asigură din bugetul local în limita a maximum 5% din bugetul 
aprobat. 
 

        Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv  
"Sport Club Municipal Gloria  Buzău", potrivit anexei nr. 1. 
 

       Art. 4. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Clubului Sport iv "Sport Club 
Municipal Gloria Buzău", potrivit anexelor nr. 2 şi nr. 3. 

(1) Se numesc în calitate de membri în Comitetul Director: 
                  - prof. Aurelian Poterașu, cu domiciliul în Municipiul Buzău, Bld. Nicolae 

Bălcescu, bl. MAGNOLIA, et. 6, ap. 24 – directorul Școlii Gimnaziale nr. 11 Buzău;    
                  - prof. Gabriel-Ioan Nicolau, cu domiciliul în Municipiul Buzău, str. Nicolae 

Beldiceanu nr. 30 bis– directorul Clubului Sportiv Școlar Buzău;           
                  - Cristian-Ștefan Ceaușel, cu domiciliul în Municipiul Buzău,  str. Zona Bazar, bl. 

4A, et. 2, ap. 9, consilier personal al primarului; 
  - prof. Constantin Mircea , cu domiciliul în Municipiul Buzău, Bld. Unirii, bl. 8E, 

et. 3, ap. 11 – profesor la Seminarul Teologic Ortodox  "CHESARIE EPISCOPUL"; 
                    - George-Cristian Ciubotaru, cu domiciliul în Municipiul Buzău, str. Obor, bl. 5A, 

et. 1, ap. 6  – profesor la Liceul cu program sportiv  Iolanda Balaş Söter.   

              Art. 5. - (1) Pentru anul în curs, se aprobă ca la rectificarea bugetară, să se aloce 
sumele reprezentând cheltuieli pentru organizare (executarea procedurilor privind înființarea, 
înregistrarea, obținerea avizelor, deschiderea conturilor, obținerea codului unic de 
înregistrare, a certificatului de identitate sportivă, etc.) și de  funcționare (contracte de 
activitate sportivă, contracte individuale de muncă, etc.). 
                (2) Subvenţiile de la bugetul local ( în afara cheltuielilor salariale și cheltuielilor cu 
bunuri şi servicii) se vor acorda după ce Clubul Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău" 
va dovedi înscrierea în Registrul Sportiv prin prezentarea numărului de identificare şi a 
Certificatului de Identitate Sportivă. 
 
            Art. 6. Anexele nr.  1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.    
              

 Art.7. Orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea cu data adoptării 
prezentei hotărâri. 
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             Art. 8. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Juridice, Direcţiei 
Finanțe Publice Locale, Direcției Resurse Umane, Control Intern Managerial, Asigurarea 
Calității, CFP, Serviciului Buget Finanțe și Serviciului Administrare Patrimoniu, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.     
 

 

 

 

                                                        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
      consilier Laurențiu - Cristinel Țepeluș 

 
  
 
 
Buzău,  3 august  2017 
Nr. 231 
 
                                                       
                                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                       Roxelana Radu 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de  3 august 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3), din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 18 voturi pentru, 1 
abţinere şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 19 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ROMÂNIA 
       JUDETUL BUZĂU 
     MUNICIPIUL BUZĂU 

      - PRIMAR -  
        Nr.379/CLM/2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv                                                                 
"Sport Club Municipal Gloria Buzău" 

 
             Art. 18^1, alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare (*actualizată*) prevede că prin hotărâre a  autorităţilor deliberative ale 

administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local, pentru finanţarea activităţii 

sportive a structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea 

sa, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat. 

            Art. 21, alin. (1), lit. b) prevede că, în sensul acestei legi, cluburile sportive sunt 

considerate structuri sportive, art. 22, alin (1) prevede că structurile sportive sunt asociaţii de 

drept privat sau instituţii de drept public, constituite sau înfiinţate, după caz, în scopul 

organizării şi administrării unei activităţi sportive şi care au drept obiectiv promovarea uneia 

sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor şi participarea la 

activităţile şi competiţiile sportive iar alin (2), prevede că, pentru scopurile şi în condiţiile 

stabilite prin lege pot funcţiona cluburi sportive, persoane juridice de drept public organizate 

în subordinea organelor administraţiei publice centrale, locale sau în subordinea instituţiilor 

de învăţământ superior de stat. 

             De asemenea, art. 26 din lege prevede la alin. (1) că, cluburile sportive sunt structuri 

sportive cu personalitate juridică, constituite în condiţiile legii iar alin. (2), lit.  b) prevede că, 

cluburile sportive pot fi persoane juridice de drept public.  

            Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice 

în subordinea organelor administraţiei de stat sau a instituţiilor de învăţământ superior de stat 

şi au drept obiect de activitate, potrivit prevederilor art. 29, alin. (1) din lege, performanţa, 

selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale. 

            În același timp, potrivit prevederilor art. 30 din lege, 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. Având în vedere că potrivit prevederilor art. 3 

din lege, autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile 

sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia sa sprijine sportul 

pentru toţi şi sportul de performanta şi sa asigure condiţiile organizatorice şi materiale de 

practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale, să asigure, cu prioritate, 

copiilor de vârsta prescolara, tinerilor şi persoanelor în vârsta condiţii pentru practicarea 

exerciţiului fizic, în vederea integrării sociale iar potrivit prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d) şi 

alin. (6), lit. a), punctual 6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea 

serviciilor furnizate către cetăţeni asigurând , potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul, susțin 

propunerea de înființare a unui club sportiv, persoană juridică de drept public, organizat în 

subordinea consiliului local, cu  următoarele discipline sportive: atletism, fotbal, handbal, 

rugby, șah și modelism și alocarea, la rectificarea bugetară, a  sumelor reprezentând 

cheltuieli pentru organizare (executarea procedurilor privind înființarea, înregistrarea, 

obținerea avizelor, deschiderea conturilor, obținerea codului unic de înregistrare, a 

certificatului de identitate sportivă, etc.) și de  funcționare (contracte de activitate sportivă, 

contracte individuale de muncă, etc.).  

 In sensul celor de mai sus supun aprobării proiectul de hotărâre anexat, în forma și 
conținutul prezentat. 
 
 
 P R I M A R,  

    Constantin Toma 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 

Organizare, Cooperare Interinstituţională 
-Serviciul Administrare Patrimoniu- 

Nr. 16.755/21.06.2017 
 

R A P O R T    C O M U N 
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea  

Clubului Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău" 
 

            Art. 18^1, alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului 69/2000, cu modificările și 

completările ulterioare (*actualizată*) prevede că prin hotărâre a  autorităţilor deliberative ale 

administraţiei publice locale se pot aloca sume din bugetul local, pentru finanţarea activităţii 

sportive a structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea 

sa, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat. 

            Art. 21, alin. (1), lit. b) prevede că, în sensul acestei legi, cluburile sportive sunt 

considerate structuri sportive, art. 22, alin (1) prevede că structurile sportive sunt asociaţii de 

drept privat sau instituţii de drept public, constituite sau înfiinţate, după caz, în scopul 

organizării şi administrării unei activităţi sportive şi care au drept obiectiv promovarea uneia 

sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor şi participarea la 

activităţile şi competiţiile sportive iar alin (2), prevede că, pentru scopurile şi în condiţiile 

stabilite prin lege pot funcţiona cluburi sportive, persoane juridice de drept public organizate 

în subordinea organelor administraţiei publice centrale, locale sau în subordinea instituţiilor 

de învăţământ superior de stat. 

             De asemenea, art. 26 din lege prevede la alin. (1) că, cluburile sportive sunt structuri 

sportive cu personalitate juridică, constituite în condiţiile legii iar alin. (2), lit.  b) prevede că, 

cluburile sportive pot fi persoane juridice de drept public.  

            Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice 

în subordinea organelor administraţiei de stat sau a instituţiilor de învăţământ superior de stat 

şi au drept obiect de activitate, potrivit prevederilor art. 29, alin. (1) din lege, performanţa, 

selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale. 

            În același timp, potrivit prevederilor art. 30 din lege, 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. Având în vedere că potrivit prevederilor art. 3 

din lege, autorităţile administraţiei publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, instituţiile 



sportive, precum şi organismele neguvernamentale de profil au obligaţia sa sprijine sportul 

pentru toţi şi sportul de performanta şi sa asigure condiţiile organizatorice şi materiale de 

practicare a educaţiei fizice şi sportului în comunităţile locale, să asigure, cu prioritate, 

copiilor de vârsta prescolara, tinerilor şi persoanelor în vârsta condiţii pentru practicarea 

exerciţiului fizic, în vederea integrării sociale iar potrivit prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d) şi 

alin. (6), lit. a), punctual 6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea 

serviciilor furnizate către cetăţeni asigurând , potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul, propunem  

înființarea unui club sportiv, persoană juridică de drept public, organizat în subordinea 

consiliului local, cu  următoarele discipline sportive: atletism, fotbal, handbal, rugby, șah și 

modelism și alocarea, la rectificarea bugetară, a  sumelor reprezentând cheltuieli pentru 

organizare (executarea procedurilor privind înființarea, înregistrarea, obținerea avizelor, 

deschiderea conturilor, obținerea codului unic de înregistrare, a certificatului de identitate 

sportivă, etc.) și de  funcționare (contracte de activitate sportivă, contracte individuale de 

muncă, etc.).  

          Având în vedere că scopul Clubului Sportiv  "S.C.M.G.B." îl constituie valorificarea 

aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie care să 

asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri locale,  naţionale şi internaţionale, 

precum şi obţinerea victoriei, menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea 

socializării cetăţenilor prin crearea unui cadru social şi organizatoric favorizant și asigurarea 

condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire şi competiţionale ale 

sportivilor şi ale altor categorii de populaţie în bazele sportive aflate în domeniul public al 

municipiului Buzău iar obiectul de activitate este obținerea performanţei, selecţia, pregătirea 

şi participarea la competiţii interne şi internaţionale,  precum şi avizul favorabil al comisiilor 

de specialitate ale consiliului local, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, proiect pe care 

vă rugăm să-l promovaţi pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.  

 
Şef Serviciu,                                                                Şef Serviciu, 

                    Georgeta Cristea                                                         Titus Samoilă 


