ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii, activarea secţiilor de
Gimnastică şi Volei, precum şi a Normelor financiare în activitatea
sportivă a Sport Club Municipal GLORIA 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.34/CLM/05.02.2018, prin care se propune aprobarea
organigramei, statul de funcţii, activarea secţiilor de Gimnastică şi Volei
precum şi a Normelor financiare în activitatea sportivă a Sport Club
Municipal GLORIA Buzău;
- raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare,
Cooperare Interinstituţională nr. 3.890/06.02.2018;
- raportul Serviciului Buget Finanţe nr. 4.298/08.02.2018;
- 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;
- prevederile Legii nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice și sportului,
art. 671, alin. (2) și (3);
- Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Sport Club
Municipal GLORIA Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al
municipiului Buzău nr. 268/29.09.2017.
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), şi alin. (6), lit. a) pct. 6,
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 organigrama şi statul de funcţii ale Sport Club
Municipal GLORIA Buzău, conform Anexei nr. 1a și 1b.
Art. 2.- Se aprobă activarea secţiilor de Gimnastică și Volei,
conform Anexei nr. 2.
Art. 3.- Se aprobă Normele financiare în activitatea sportivă a Sport
Club Municipal GLORIA Buzău, conform Anexei nr. 3.
Art. 4.- Anexele nr. 1a și 1b, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 5.- (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu
data adoptării hotărârii.
Art. 6.- Începând cu data prezentei, Hotărârea nr. 268/29.09.2017 a
Consiliului Local al Municipiului Buzău, anexa 1, art. 5, alin. (8) se
completează cu pct. 91 Secţia Gimnastică și pct. 92 Secţia Volei, iar
anexele nr. 2A, 3A și 3B se abrogă.
Art.7.- 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. 33
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data 15 februarie 2018, cu respectarea
prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi
pentru, -- abţineri şi -- vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în
funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 34/CLM/05.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei, statului de
funcţii, activarea secţiilor de Gimnastică şi Volei, precum şi a Normelor
financiare în activitatea sportivă a Sport Club Municipal GLORIA Buzău

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (2), art. 36, alin. (3), lit. b)
din Legea administraţiei publice locale modificată și completată, art. 181
şi art. 671,alin.(2) și (3), din Legea nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice și
sportului cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea
competenţelor şi atribuţiilor care le revin, autorităţile administraţiei
publice locale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte aprobarea
organizării și statului de funcţii ale instituţiilor publice de interes local,
precum și a aprobarea activării de noi secţii pe ramură de sport având
atribuţii, printre altele şi cu privire la stabilirea unor norme și criterii
privind finanţarea activităţilor sportive.
Sport Club Municipal GLORIA Buzău, instituţie publică de interes
local din subordinea Consiliului Local, propune modificarea
organigramei, statului de funcţii, activarea secţiilor de gimnastică și volei,
precum și a normelor financiare.
Solicitarea survine datorită adaptării organigramei și a statului de
funcţii la noile cerinţe în îndeplinirea obiectivelor de performanţă, a
legitimării unui număr de peste 350 de sportivi, păstrarea sportivilor de
performanţă gimnaști cu șanse mari de reprezentare a municipiului
Buzău la Olimpiada de la Tokyo, precum şi a efectuării cheltuielilor cu
participanţii la activitatea sportivă în mod transparent și legal.
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. 3.890/06.02.2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de
funcţii, activarea secţiilor de Gimnastică şi Volei, precum şi a Normelor
financiare în activitatea sportivă a Sport Club Municipal GLORIA Buzău
Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei,
statului de funcţii, activarea secţiilor de Gimnastică şi Volei, precum şi a
Normelor financiare în activitatea sportivă a Sport Club Municipal GLORIA
Buzău am constatat că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.
La data iniţierii prezentului proiect de hotărâre, Clubul Sportiv
Municipal Gloria Buzău funcţionează cu un număr de 23 posturi bugetate,
structurate potrivit Organigramei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local
Buzau nr. 268/29.09.2017.
Din documentele ataşate proiectului de hotărâre, a Notei de
fundamentare întocmită de Directorul Clubului şi prin compararea structurii
propuse cu cea existentă, am constatat următoarele:
La numărul de posturi existente iniţial se înfiinţează încă 2 posturi de
funcţii de execuţie contractuale de şofer în cadrul compartimentului
administrator baze sportive.
Modificări privind structura organizatorică:
1. Compartimentul Juridic, Resurse Umane se redenumeşte în
Compartimentul Juridic, Resurse Umane și Achiziţii Publice.
2. Înfiinţarea a două posturi după cum urmează:
a) Înfiinţarea unui post de Inspector de specialitate - achiziţii publice în
cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane și Achiziţii Publice, care să
îndeplinească atribuţiile compartimentului intern specializat în domeniul
achiziţiilor publice prin transformarea unui post de muncitor necalificat din
structura Compartimentului Administrator baze sportive.
b) Înfiinţarea unui al doilea post de inspector de specialitate resurse
umane în cadrul Compartimentului Juridic, Resurse Umane și Achiziţii
Publice prin transformarea unui post de muncitor necalificat din structura
Compartimentului Administrator baze sportive care să îndeplinească
atribuţiile specifice referitoare la încheierea contractelor de activitate
sportivă, evidenţa acestora, calcului premiilor, indemnizaţiilor şi a altor
drepturi prevăzute în Legea nr. 69/2000, Legea educaţiei fizice şi sportului
pentru sportivi şi ceilalţi participanţi la activitatea sportivă.
3. Se propune transformarea a două funcţii şi anume: funcţia de medic şi
de kinetoterapeut din cadrul Compartimentului Medical şi Kinetoterapeut în

două funcţii de îngrijitor în cadrul Compartimentului Administrator baze
sportive.
Denumirea funcţiilor/posturilor respectă nomenclatorul de funcţii –
anexa la Legea nr. 153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Modificările propuse conduc la desfiinţarea/transformarea/mutarea de
posturi/funcţii vacante. Personalului i se aplică prevederile Legii nr. 53/2003,
Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; nu există
reglementare în ceea ce priveşte aprobarea unui număr maxim de
posturi/funcţii de conducere raportat la numărul de posturi/funcţii aprobate.
Având în vedere noua structură propusă, se impune modificarea şi
completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului.
Proiectul de hotărâre inițiat răspunde:
 prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), şi alin. (6), lit. a) pct. 6 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.
1
18 , art. 671, alin. (2) și (3);
 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;
 Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Sport Club Municipal
GLORIA Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului
Buzău nr. 268/29.09.2017, art. 2, alin. (1) și (2), art. 5, alin. (4);
 Prevederilor Hotărârii Comitetului Director SCM Gloria Buzău nr.
4/12.12.2017.
Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege,
astfel încât proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de
funcţii, activarea secţiilor de Gimnastică şi Volei, precum şi a Normelor
financiare în activitatea sportivă a Sport Club Municipal GLORIA Buzău,
poate fi supus spre dezbatere și adoptare Consiliului Local al Municipiului
Buzău.
Concluzii: Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Buzău
îndeplineşte cerinţele de legalitate, necesitate şi oportunitate pentru a fi
înaintat Consiliului Local al Municipiului Buzau spre aprobare.
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
privind propunerea de aprobare a organigramei, statului de funcţii, activarea
secţiilor de Gimnastică şi Volei, precum şi a Normelor financiare în
activitatea sportivă a Sport Club Municipal GLORIA Buzău și propun
adoptarea lui în forma prezentată de inițiator.
Şef Serviciu,
Gianina-Cristina Dinu

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU
DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul buget, evidenţǎ venituri şi cheltuieli
Nr. 4.298/2018

RAPORT
la proiectul de hotǎrâre pentru aprobarea organigramei, statului de
funcţii, activarea secţiilor de gimnasticǎ, volei, precum şi a Normelor
financiare în activitatea sportivǎ a Clubului Sportiv Municipal “Gloria”

Adoptarea unei hotǎrâri pentru aprobarea normelor financiare
pentru activitatea sportivǎ desfaşuratǎ de Clubul Sportiv Municipal
“Gloria”, va asigura cadrul juridic corespunzǎtor pentru finanţarea
activitǎţii sportive în domeniul sportului de performanţǎ la nivelul acestei
instituţii. În mod corelativ, realizarea în condiţii de deplinǎ legalitate a
programelor sportive va asigura susţinerea sportului de înaltǎ
performanţǎ la nivelul municipiului, continuarea tradiţiei şi performanţelor
obţinute în anii anteriori, precum şi dezvoltarea sportivǎ pe plan local şi
naţional.
Proiectul de hotǎrâre este prezentat în contextul legislaţiei generale
şi specifice, respectiv, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ
localǎ, Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, Legea educaţiei
fizice şi sportului nr. 69/2000 , Hotǎrârea Guvernului nr. 1.447/2007
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivǎ si
Ordinul Ministrului Tineretului si Sportului nr. 631/2017 privind aprobarea
modelului-cadru al contractului de activitate sportivǎ.
Sef serviciu,
Amalia Gâlcǎ

AG/08.02.2018

