ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind completarea Anexei nr. 1 A la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Buzău nr. 268 din 29.09.2017 pentru modificarea H.C.L nr.
231/2017 privind înființarea Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria
Buzău”, precum și a H.C.L nr. 251/2017 privind modificarea și completarea
H.C.L. nr. 231/2017
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă ordinară;
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată
sub nr.266/CLM/ 29.08.2018, prin care se propune completarea Anexei nr.
1 A la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 268 din
29.09.2017 pentru modificarea H.C.L nr. 231/2017 privind înființarea
Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău”, precum și a H.C.L nr.
251/2017 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 231/2017;
- raportul nr. 24682/29.08.2018 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 Consiliului Local nr.33/2018 pentru aprobarea
organigramei, statului de funcții, activarea secțiilor de Gimnastică și Volei,
precum și a Normelor financiare în activitatea sportivă a Sport Clubv
Municipal Gloria Buzău rectificată prin Nota înaintată cu adresa nr.
172/CLM/2018, înregistrată la Instituția Prefectului la nr.6660/17.05.2018;
- Hotărârea nr.13 din 26 iulie 2018 a Comitetului Director al Sport
Club Municipal Gloria Buzău;
- prevederile art.5, alin.(4) din Regulamentul de Organizare și
Funcţionare a Sport Club Municipal GLORIA Buzău aprobat prin Hotărȃrea
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.268/29.09.2017 modificat și
completat;

În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin.(2), lit.a) şi d) alin.(6),
pct.6, alin.(9), 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 și art.5, alin.(4) din Regulamentul de Organizare și
Funcţionare al Sport Club Municipal Gloria Buzău
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1– Se aprobă completarea Anexei nr.1A la Hotărȃrea Consiliului
Local al Municipului Buzău nr. 268 din 29 septembrie 2017, în sensul că
la art.5, alin.(2), ultimul paragraf se completează cu secțiile de futsal şi
karate și va avea următorul conţinut :
„ După data aprobării prezentului regulament vor fi activate
următoarele discipline sportive: fotbal, rugby, handbal, atletism, șah,
modelism, tenis de masă, gimnastică, volei, box, futsal şi karate”.
Art. 2 - Art.5 , alin.(8) se completează cu pct.94 - Secţia de Futsal şi
pct. 9 5 – Secţia Karate.
Art. 3 - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională,
precum și Sport Club Municipal Gloria Buzău vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
consilier Maria Ionescu
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU
Eduard Pistol
Buzău, 30 august 2018
Nr. 211
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în şedinţa din data de 30 august 2018, cu respectarea prevederilor
art. 45, alin. (1) 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.266/CLM/29.08.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 A la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 268 din 29.09.2017 pentru
modificarea H.C.L nr. 231/2017 privind înființarea Clubului Sportiv “Sport
Club Municipal Gloria Buzău”, precum și a H.C.L nr. 251/2017 privind
modificarea și completarea H.C.L. nr. 231/2017
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(1), alin.(2), lit.a) şi d)
alin.(6), pct.6, alin.(9), (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 și art.5, alin.(4) din Regulamentul de Organizare și
Funcţionare al Sport Club Municipal Gloria Buzău, Consiliul Local al
Municipiului Buzău are competenţe exclusive în ceea ce priveşte
aprobarea înfiinţării unei secţii pe ramură sportivă.
Sport Club Municipal GLORIA Buzău, instituţie publică de interes
local din subordinea Consiliului Local, propune modificarea şi completarea
anexei nr. 1A la Hotărȃrea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.
268/29.09.2017, în sensul că la art.5, alin.(2), ultimul paragraf se
completează cu secțiile de futsal şi karate și va avea următorul conţinut :
„ După data aprobării prezentului regulament vor fi activate
următoarele discipline sportive: fotbal, rugby, handbal, atletism, șah,
modelism, tenis de masă, gimnastică, volei, box, futsal şi karate” iar
art.5 , alin.(9) se completează cu pct.94 - Secţia Futsal şi cu pct. 95 – Secţia
Karate. Solicitarea survine datorită propunerii activării secţiilor Futsal şi
Karate.
În această ordine de idei a fost și solicitarea înregistrată la nr. 21767
din 30. 07.2018 formulată de domnii Iulian Mihalcea și Doru Vasile
Dumitrașcu.
Propunerea de activare a celor două secţii, respectiv Futsal şi Karate,
are ca susţinere tradiţia existentă la nivelul comunităţii ȋn ceea ce priveşte
practicarea de un număr ridicat de copii şi tineret a celor două sporturi

precum şi rezultatele obţinute la competiţiile naţionale şi internaţionale de
către sportivii şi antrenorii la aceste două ramuri sportive.
Prin adresa nr. 20826/19.07.2018, d-l Costin Stanciu a solicitat
activarea şi bugetarea secţiei de karate din cadrul clubului Sport Club
Municipal Gloria Buzău, având ȋn vedere performanţele sportive obţinute
de sportivii buzoieni practicanţi de karate ȋn competiţii naţionale şi
internaţionale, sportivi care doresc legitimarea şi reprezentarea SCM Gloria
Buzău ȋn noul sezon competiţional. De asemenea din august 2016, ramura
de sport karate afiliată ȋn cadul Federaţiei Române de Karate este
cunoscută ca sport olimpic. De asemenea ȋn sezonul trecut, echipa de
futsal " Luceafărul Buzău " a promovat ȋn Liga I rezultat de excepţie pentru
această ramură de sport.
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

