
                                                     ROMÂNIA 
                                               JUDEȚUL BUZĂU 
                                             MUNICIPIUL BUZĂU     
                                           - CONSILIUL LOCAL – 

 
 

H O T Ă R Â R E 

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. 

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

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

219/CLM/2016, prin care se propune aprobarea 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; 

- raportul comun al Seviciului Evidenţă - Administrare Patrimoniu şi Licitaţii şi 
Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 

- HCL nr.89/CLM/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 prin HCL nr.122 /CLM/2016; 

- prevederile Legii nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, actualizată, art. 
1949-1954 Noul Cod Civil, precum şi ale art.36, alin.(1), alin.(2) lit.”e”, alin. (4) lit. 
“a”, alin. (6) lit. “a”, pct. 6, alin. (7), lit. “a” şi alin.(9), precum şi ale art.45 alin.(3) şi  
art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215 a administraţiei publice locale, republicată 

În temeiul art. 36, alin (1) şi alin (2), lit. c) şi e) şi alin. (6), lit. a) pct. 6 şi 19, 
alin. (7), lit.a) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                      
                                            H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
      Art.1.- Se aprobă contractul de asociere a Municipiului Buzău cu 

Federaţia Română de Fotbal Bucureşti şi Centrul de Fotbal Mogoşoaia S.R.L.  



Mogoșoaia, în  vederea  înfiinţării Centrului Regional de Excelenţă – Tricolor 11 si 
actul adițional privind aportul financiar si material al părtilor în cadrul asocierii. 

Art.2. Se împuterniceşte primarul municipiului  Buzău să semneze 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 și actul adițional privind aportul financiar și 
material al părtilor în cadrul asocierii. 

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

  
 

 
PREŞEDINTELE  SEDINŢEI, 

consilier Lazăr Iulian-Sorin 
 
 
                                                                                                                         

                                                              CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                            INSPECTOR CU ATRIBUȚII                                                          
                                                                            DELEGATE DE SECRETAR 
                                                                                       George Sava 
Buzău, 25 august 2016      
Nr.158 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

şedinţa din data de 25 august 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (2), 
lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de15 voturi pentru, 4 abţineri şi 3 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 

   


