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H O T Ă R Â R E  
 pentru revocarea Hotărârii nr. 156/26.05.2017 pentru acordarea dreptului de 

folosinţă cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a unui spaţiu situat în 
incinta complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. 

Averescu, pentru secţia de Şah 
 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
543/CLM/09.11.2017, prin care se propune revocarea Hotărârii nr. 156/26.05.2017 
pentru acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal 
Buzău a unui spaţiu situat în incinta complexului sportiv ”Gloria” din municipiul 
Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu, pentru secţia de Şah; 

- raportul de specialitate nr. 29.647/02.11.2017 al Serviciului Administrare 
Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului 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;   
 - Hotărârea nr. 231/03.08.2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv "Sport Club 
Municipal Gloria Buzău". 
 În temeiul  art. 36, alin. (1) şi alin. (9), art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. (1), lit. 
b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
                                           
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
  Art.1.- Se revocă Hotărârea nr. 156/26.05.2017 pentru acordarea dreptului de 
folosinţă cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a unui spaţiu situat în 
incinta complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. 
Averescu, pentru secţia de Şah. 
 



 
Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Administrare 

Patrimoniu şi Serviciului Juridic, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.                                       
 
 

       PREŞEDINTELE ŞEDINTEI, 
consilier Fănică Bârlă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                        SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                            Eduard Pistol   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buzău, 16 noiembrie 2017   
Nr. 339 

 
 
 
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

şedinţa din data de 16 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (3) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu 
un număr de 23 voturi pentru,--- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 
23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 



              ROMÂNIA 
        JUDEŢUL BUZĂU 
      MUNICIPIUL BUZĂU 
              - PRIMAR - 
   Nr. 543/CLM/09.11.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 156/26.05.2017 pentru 

acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a 
unui spaţiu situat în incinta complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău, b-dul 

mareşal Al. Averescu, pentru secţia de Şah 
 
 
 Prin Hotărârea nr. 156/26.05.2017 Consiliul Local al Municipiului Buzău a 
aprobat acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a  Clubului Sportiv Municipal 
Buzău, a unui spaţiu din incinta complexului sportiv ”Gloria” situat în municipiul 
Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu nr. 10, pentru secţia de şah, în suprafaţă utilă 
de 145,55 m.p.  
 Clubul Sportiv Municipal Buzău nu a semnat protocolul de predare – primirea 
a spaţiului, protocol înregistrat la nr. 14.951/31.05.2017. Predarea spaţiului urma a 
fi făcută prin protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la 
adoptarea hotărârii. 
 Conform Hotărârii nr. 231/03.08.2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv 
"Sport Club Municipal Gloria Buzău" acesta va primi în administrare/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 sau privată a municipiului.  

Având în vedere că în structura Clubului Sportiv "S.C.M.G.B." activează 
disciplina şah iar scopul clubului 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 şi 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, este necesar ca spaţiul în 
suprafaţă utilă de 145,55 m.p. să fie atribuit acestei structuri. 

În sensul celor de mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre pentru 
revocarea Hotărârii nr.156/26.05.2017 pentru acordarea dreptului de folosinţă cu 
titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a unui spaţiu situat în incinta 
complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu, 
pentru secţia de Şah. 

 
P R I M A R, 

Constantin Toma 
  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
- Serviciul Administrare Patrimoniu - 

Nr. 29.647/02.11.2017 
 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii nr. 156/26.05.2017 pentru 

acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a Clubului Sportiv Municipal Buzău a 
unui spaţiu situat în incinta complexului sportiv ”Gloria” din municipiul Buzău, b-dul 

mareşal Al. Averescu, pentru secţia de Şah 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău a aprobat, prin Hotărârea nr. 
156/26.05.2017, acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit  Clubului Sportiv 
Municipal Buzău, a unui spaţiu în suprafaţă utilă de 145,55 m.p. din incinta 
complexului sportiv ”Gloria” situat în municipiul Buzău, b-dul mareşal Al. Averescu 
nr. 10, pentru secţia de şah.  

Predarea spaţiului urma a fi făcută prin protocol, încheiat între părţile 
interesate, în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii. Clubul Sportiv 
Municipal Buzău nu a semnat protocolul de predare – primirea a spaţiului, protocol 
înregistrat la nr. 14.951/31.05.2017. 

Conform Hotărârii nr. 231/03.08.2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv 
"Sport Club Municipal Gloria Buzău" acesta urmează să primească în 
administrare/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 sau privată a 
municipiului.  

Având în vedere că în structura Clubului Sportiv  "S.C.M.G.B." activează 
disciplina şah iar scopul clubului 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 şi 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, este necesar ca spaţiul în 
suprafaţă utilă de 145,55 m.p. să fie atribuit acestei structuri. 
 În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi introdus 
pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău.   
 

ŞEF SERVICIU, 
Emilia – Izabela Lungu 


