
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL  LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 3 la  
Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 33/16.02.2018  

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

ordinară;                    
Având în vedere:   
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 188/CLM/07.06.2018, prin care se propune modificarea şi completarea 
Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 33/16.02.2018;  

- raportul nr. 16.735/08.06.2018 al Serviciului Buget Finanţe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; 

- raportul nr. 1.611/04.06.2018 al Clubului Sport Club Municipal Gloria 
Buzău;  
 - 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 Comitetului Director al Sport Club Municipal GLORIA Buzău 
nr. 9 din 02.05.2018; 

- prevederile Normelor financiare pentru activitatea sportivă aprobate 
prin H.G. nr. 1.447/2001 şi ale Regulamentului de punere în aplicare a 
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 aprobat prin H.G. nr. 
884/2001; 
    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 modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea 
Consiliului Local Municipal nr. 33/16.02.2018 după cum urmează: 

- art. 21 lit. a) se modifică şi va avea următorul conţinut:  
„ plata retribuţiilor pentru sportivi și ceilalţi participanţi la activitatea 

sportivă după cum urmează: 
  

Participanţi la activitatea sportivă 
Retribuţia

* 

minimă maximă 

Sportivi  300 lei 50000 lei 

Antrenori coordonatori ,antrenori 600 lei 20000 lei 

Medic  2500 lei  6000 lei 



Kinetoterapeut 2500 lei 4500 lei 

Maseur  1200 lei  2500 lei 

Preparator fizic 1500 lei  3500 lei 

Referent sportiv 1500 lei  3000 lei 

Asistent medical recuperare sportivi 1500 lei 3500 lei 

Alţi participanţi la activitatea sportivă 500 lei 3500  lei 

 
- art. 21 se completează după lit. m) cu alte patru alineate, respectiv n), 

o),  p) şi q) cu următorul conţinut: 
n) cheltuieli pentru promovarea imaginii clubului (materiale sportive 

promoţionale, afişe, flaiere, tricouri, pixuri, etc.); 
o) acordarea pentru sportivii de performanţă a unei prime de instalare 

cuprinsă între 1 la 2 două retribuţii prevăzute în contractul de activitate 
sportivă;  

p) cheltuieli pentru oganizarea de către Club a competiţiilor altele decât 

cele înscrise în calendarele competiţionale ale Federaţiilor Naţionale pe 

ramura de sport (cazare oficiali, masă, premii cuprinse între 300 – 1000 lei); 
q) clubul poate acorda la sfârşitul sezonului competiţional prime de 

obiectiv cuprinse între 600 - 1800 lei pentru fiecare sportiv component al 
echipelor şi/sau sportiv participant la competiţiile individuale, care şi-au 
îndeplinit în totalitate obiectivele propuse şi aprobate. 

- art. 25 se completează cu un nou alineat (3), după cum urmează:  
„(3) Sportivii participanţi la etape de Campionate Mondiale şi Europene 

pot primii premii şi din partea Clubului în limita prevederilor bugetare aprobate 
în condiţiile prevăzute la alin. (2)”. 

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

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Buget 
Finanţe, precum şi Sport Club Municipal Gloria Buzău, vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.                         
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Maria Ionescu 

 
 
 

              CONTRASEMNEAZĂ:                                                                     
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

           Eduard Pistol  
 
Buzău, 18 iunie 2018 
Nr. 151 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în ședinţa din data de 18 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. 
(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și 
actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, 2 abţineri și --- vot împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie și 22 consilieri prezenţi la ședinţă. 



           ROMÂNIA     
     JUDEŢUL BUZĂU   
    MUNICIPIUL BUZĂU            
          - PRIMAR - 
 Nr. 188/CLM/07.06.2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării  

Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 33/16.02.2018  
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (2), art. 36, alin. (3), lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale modificată și completată, art. 1, alin. (1) şi 

(2) din Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Sport Club Municipal 

GLORIA Buzău, art. 67
1
, alin. (3) din Legea nr. 69/2000 – Legea educaţiei 

fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare, Sport Club Municipal 

GLORIA Buzău, instituţie publică de interes local din subordinea Consiliului 

Local, propune modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea 

Consiliului Local Municipal nr. 33/16.02.2018 din următoarele considerente: 

o promovarea în ligile superioare a echipelor secţiilor de Handbal, Rugby 

şi Fotbal, atingerea obiectivelor stabilite şi asumate de către fiecare secţie 

sportivă aprobate în şedinţa Comitetului Director din 28.09.2017, precum şi 

apariţia unor situaţii noi care nu au putut fi prevăzute la data aprobării normelor 

financiare; 

o nivelul retribuţiilor în contractele de activitate sportivă corespunzator Ligii 

superioare; 

o valoarea individuală a sportivului transferat; 

o obiectivul propus şi asumat necesită transferarea unor jucători/jucătoare 

de valoare iar sumele actuale nu permit acest lucru; 

o au apărut situaţii, în cadrul negocierilor, care nu au putut fi soluţionate 

din cauza ofertei clubului, care s-a situat sub ofertele celorlalte cluburi; 

o atragerea sportivilor de valoare (naţională, intra şi extra comunitari) 

presupune acordarea unor prime de instalare necesare acestora, practica 

uzitata de toate cluburile din Ligile superioare si/sau pentru sportivi de valoare 

naţională şi internaţională; 

o necesitatea organizării unor competiţii sportive proprii, altele decât cele 

prevăzute în calendarele competiţionale la nivel local şi naţional în vederea 

selecţionării şi promovării copiilor şi tinerilor cu aptitudini specifice fiecărei 

ramuri sportive (ex. Şah, tenis de masă, atletism, box). 

 



 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 
DIRECTIA FINANTE PUBLICE LOCALE 

Serviciul Buget, Finante 
Nr. 16.735/2018 

 
 

 
 
 
 

R A P O R T 
 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 3  

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 33/16.02.2018  
 
 
 
 
          În anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului local al Municipiului Buzău nr. 
33/2018 au fost aprobate Normele financiare a activitaţii sportive a Clubului 
Sportiv Municipal „Gloria”pentru activitatea sportivă desfaşurată la Sport Club 
Municipal „Gloria”. 
        Promovarea în ligile superioare a echipelor secţiilor de Handbal, Rugby 
şi Fotbal necesită atragerea sportivilor de  valoare cu acordarea unor prime de 
instalare, precum şi cheltuieli pentru promovarea imaginii clubului. 
       Pentru acest motiv au fost propuse modificări ale normelor financiare, în 
scopul realizării  obiectivelor propuse. 
 
 
 

Şef  serviciu, 
Amalia Gâlcă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AG/08.06.2018 

 


