
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL  LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru emiterea acordului prealabil în vederea încheierii parteneriatului între 

Sport Club Municipal GLORIA Buzău și Federaţia Română de Rugby în 
vederea organizării și desfășurării pe stadionul GLORIA Buzău a meciului 

internaţional de rugby dintre România și Belgia, pentru calificarea la 
Campionatul Mondial 

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

ordinară;                    
Având în vedere:   
- adresa nr. 70/ 05.02.2018 a Federaţiei Române de Rugby; 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată 

sub nr. 50/CLM/08.02.2018, pentru emiterea acordului prealabil în vederea 
încheierii parteneriatului între Sport Club Municipal GLORIA Buzău și 
Federaţia Română de Rugby în vederea organizării și desfășurării pe 
stadionul GLORIA Buzău a meciului internaţional de rugby dintre România și 
Belgia, pentru calificarea la Campionatul Mondial;   

- raportul nr. 4.378/08.02.2018 al Serviciului Resurse Umane, 
Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională;  

- avizul comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

-  avizul comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- Hotărârea nr. 2/06.02.2018 a Comitetului Director SCM Gloria Buzău; 
  - prevederile art. 5, alin. (9) din Regulamentul de Organizare și 
Funcţionare a  Sport Club Municipal GLORIA Buzău aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 231/03.08.2017, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
        În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d) si e), alin. (6), lit. a), pct. 6 şi 
alin. (7), lit. a), art. 45, alin. (1) 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 aprobă emiterea acordului prealabil în vederea încheierii 
parteneriatului între Sport Club Municipal GLORIA Buzău și Federaţia 
Română de Rugby în vederea organizării și desfășurării pe stadionul 
GLORIA Buzău a meciului internaţional de rugby dintre România și Belgia, 
pentru calificarea la Campionatul Mondial, meci care va avea loc pe data de 
10.03.2018.           



Art. 2.- Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data 
adoptării hotărârii.  

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională şi 
Sport Club Municipal Gloria Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.                         
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Mihai Alexandru 

 
 
 
 
 
 
 

      CONTRASEMNEAZĂ:                                                                     
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

             Eduard Pistol   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 15 februarie 2018 
Nr.  34 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în ședinţa din data de 15 februarie 2018, cu respectarea prevederilor 
art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată și actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, -- abţineri și -- 
vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 21 consilieri 
prezenţi la ședinţă. 

 
 
 



 
            ROMÂNIA     
    JUDEŢUL BUZĂU   
  MUNICIPIUL BUZĂU            
          - PRIMAR - 
 Nr. 50/CLM/08.02.2018 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru emiterea acordului prealabil în vederea 
încheierii parteneriatului între Sport Club Municipal GLORIA Buzău și 
Federaţia Română de Rugby în vederea organizării și desfășurării pe 

stadionul GLORIA Buzău a meciului internaţional de rugby dintre România și 
Belgia, pentru calificarea la Campionatul Mondial 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (2), art. 36, alin. (3), lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale modificată și completată, art. 5, alin. (9) 
din Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Sport Club Municipal 
GLORIA Buzău, instituţie publică de interes local din subordinea Consiliului 
Local, în baza solicitării Clubului, propun emiterea acordului prealabil în 
vederea încheierii parteneriatului între Sport Club Municipal GLORIA Buzău 
și Federaţia Română de Rugby în vederea organizării și desfășurării pe 
stadionul GLORIA Buzău a meciului internaţional de rugby dintre România și 
Belgia, pentru calificarea la Campionatul Mondial din anul 2019, pe data de 
10.03.2018. Solicitarea clubului ne-a fost comunicată ca urmare a intenţiei 
Federaţiei Române de Rugby de a organiza acesat meci la Buzău având în 
vedere tradiţia acestui sport în oraşul nostru.  

Având în vedere cele de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de 
hotărâre, proiect pe care vă rog să-l adoptaţi în forma prezentată.  

 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      ROMÂNIA 

     JUDEŢUL BUZĂU 
      MUNICIPIUL BUZĂU 

      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
       - Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 

       Organizare, Cooperare Interinstituţională - 
      Nr. 4.378/08.02.2018 

 
 
 

 R A P O R T 
la proiectul de hotărâre pentru emiterea acordului prealabil în vederea 
încheierii parteneriatului între Sport Club Municipal GLORIA Buzău și 
Federaţia Română de Rugby în vederea organizării și desfășurării pe 

stadionul GLORIA Buzău a meciului internaţional de rugby dintre România 
și Belgia, pentru calificarea la Campionatul Mondial 

 
 

  Analizând proiectul de hotarare privind emiterea acordului prealabil în 
vederea încheierii parteneriatului între Sport Club Municipal GLORIA Buzău 
și Federaţia Română de Rugby în vederea organizării și desfășurării pe 
stadionul GLORIA Buzău a meciului internaţional de rugby dintre România și 
Belgia, pentru calificarea la Campionatul Mondial am constatat că a fost 
întocmit cu respectarea prevederilor legale. 

Având în vedere prevederile adresa Federaţiei Române de Rugby nr. 
70/05.02.2018 precum şi prevederile art. 5, alin. (9) din Regulamentul de 
Organizare și Funcţionare al clubului Sport Club Municipal GLORIA Buzău,  
care precizează „S.C.M.G.B. hotărăște, în condiţiile legii, cu acordul 
prealabil al consiliului local, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 
române sau străine cu organizaţii neguvernamentale și cu alţi parteneri 
sociali, în vederea finanţării și realizării în comun a unor acţiuni sau proiecte 
de iteres public local în domeniului sportului”, precum și Hotărârea nr. 
2/06.02.2018 a Comietului Director. 

Proiectul de hotărâre inițiat răspunde: 
 prevederilor art. 5, alin. (2), art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d) si e), alin. 

(6), lit. a), pct. 6 şi alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 prevederilor Legii nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice și sportului, art. 

181; 
 prevederilor H.G. nr. 884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea 

Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000; 
 prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Sport 

Club Municipal GLORIA Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Buzău nr. 268/29.09.2017;  
 Prevederilor Hotărârii Comitetului Director SCM Gloria Buzău nr. 

2/06.02.2018. 
 



 
 

Precizez că acest proiect de hotărâre este întemeiat și promovează 
campania de calificare a echipei noastre locale STEJARII la următoarea 
ediţie a Cupei Mondiale la rugby, precum şi oferirea unei oportunităţi de 
promovare a acestui sport în rândul tineretului buzoian şi nu numai.  

Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, 
astfel încât proiectul de hotărâre pentru emiterea acordului prealabil în 
vederea încheierii parteneriatului între Sport Club Municipal GLORIA Buzău 
și Federaţia Română de Rugby în vederea organizării și desfășurării pe 
stadionul GLORIA Buzău a meciului internaţional de rugby dintre România și 
Belgia, pentru calificarea la Campionatul Mondial, poate fi supus spre 
dezbatere și adoptare Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 
44 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată (r2), cu 
modificările și completările ulterioare, avizez favorabil proiectului de hotărâre 
pentru emiterea acordului prealabil în vederea încheierii parteneriatului între 
Sport Club Municipal GLORIA Buzău și Federaţia Română de Rugby în 
vederea organizării și desfășurării pe stadionul GLORIA Buzău a meciului 
internaţional de rugby dintre România și Belgia, pentru calificarea la 
Campionatul Mondial și propun adoptarea lui în forma prezentată de 
inițiator. 

  
Şef Serviciu, 

Gianina-Cristina Dinu 
 

 
 
 
 
 


