
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

   CONSILIUL LOCAL   
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău 

cu Asociația Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în vederea finanțării și 
realizării în comun a proiectului de interes public local - Trofeul "Buzăul Sportiv" 

de iarnă, ediția a VII-a, decembrie 2018 – ROMÂNIA 100 
 

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

ordinară; 
         Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
358/CLM/19.11.2018 prin care se propune aprobarea cooperării Consiliului 
Local al Municipiului Buzău cu Asociația Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în 
vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local 
Trofeul "Buzăul Sportiv" de iarnă, ediția a VII-a, decembrie 2018 – ROMÂNIA 
100; 
        - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională, înregistrat sub nr. 34.369/19.11.2018; 

- avizul comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, 
culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
       - adresa clubului sportiv Fotbal Club Galactic Buzău prin care solicită 
sprijinul în vederea organizării celei de a VII-a ediții a Trofeului  "Buzăul Sportiv" 
de iarnă, decembrie 2018 – ROMÂNIA 100, înregistrată sub nr. 
34.205/16.11.2018;  
         - prevederile art. 36, alin. (2), lit. e) și alin. (7), lit. a) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
         

 
În temeiul art. 45, alin. (2), lit. f) 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 Ș T E : 
 

Art. 1.– Proiectul Trofeul "Buzăul Sportiv" de iarnă, ediția a VII-a, 
decembrie 2018 – ROMÂNIA 100, este proiect de interes public local.    

  
      Art. 2.– Se aprobă cooperarea Consiliului Local al Municipiului Buzău cu 
Asociația Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău, în vederea finanțării și realizării 
în comun a proiectului de interes public local - Trofeul "Buzăul Sportiv" de iarnă, 
ediția a VII-a, decembrie 2018 – ROMÂNIA 100. 



 
Art. 3.– Se alocă, pentru finanțarea și realizarea în comun a proiectului 

prevăzut la art. 1, suma de până 52.995 lei, în funcție de numărul efectiv de 
participanți, din bugetul municipiului Buzău pe anul 2018, de la lit. d) ALTE 
SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, RECREERII ŞI RELIGIEI, pct. d.1. 
Proiecte de interes local / programe/acţiuni proprii /în cooperare, subpunctul 
d.1.1. Alte acţiuni, programe, proiecte de interes local, prevăzut în Anexa nr. 4 
B la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 28/2018  pentru 
aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018, cu rectificările ulterioare, 
reprezentând următoarele categorii de cheltuieli: 
1. Promovarea competiţiei, din care: promovare eveniment = 4.000 lei 
2. Validarea de către organizatori a loturilor echipelor participante şi postarea 
acestora pe website-ul organizatorilor, din care: 50 X 1 (Dosar de presă) x 20 
lei/buc = 1.000 lei 
3. Arbitraj, asistenţă medicală, scorer şi observator = 3.495, din care:                                                        
                    Arbitraj: 3 zile x 350 de lei/ zi = 1050 lei 
                    Asistenţă medicală: 3 zile x 350 de lei/ zi = 1050 lei 
                    Scorer şi observator: 3 zile x 465 lei / zi = 1395 lei 
4. Şedinţa tehnică cu reprezentanţii echipelor participante şi ai partenerilor total,  
din care: 20 de meniuri de masă X 50 lei/meniu = 1.000 lei 
5. Cazare sportivi: 90 de ron/ noapte/persoană x 2 nopţi x 50 de persoane = 
9.000 lei 
6. Masă sportivi şi staff: 50 de lei/ zi x 3 zile x 50 de persoane = 7.500 lei 
7. Materiale promoţionale 80 seturi X 50 lei/set = 4.000 lei 
8.  Branding şi consiliere turneu = 3.000 lei 
9. Festivitatea de premiere= 20.000 lei, din care: 
                a) 300 sacoşe dulciuri x 35 de lei/ bucată = 10.500 de lei  
 b) 99 de medalii x 20 lei / bucată = 1.980 de lei 
     c) 20 de cupe mici x 50 de lei / bucată = 1.000 lei 
          d) 2 seturi de cupe mari x 500 de lei / set = 1.000 lei 
                            e) 6 trofee (statuete)x 70 de lei / bucată = 420 lei 
                            f) 20 de mingi x 150 de lei / bucată = 3000 lei 
                            g) 40 de veste departajare x 15 lei / bucată = 600 lei 
                            h) 60 de compleuri sport x 25 de lei / bucată = 1500 lei. 
 
        Art. 4.– Recepția bunurilor și a serviciilor achiziționate/prestate se face  de 
către comisiile constituite potrivit Dispoziției nr. 1.043/16.11.2018 pentru 
constituirea comisiei de recepție a bunurilor și a comisiei pentru recepția 
serviciilor achiziționate/prestate în cadrul acţiunilor, programelor, proiectelor, 
proiectelor de interes public local proprii sau în baza hotărârilor  privind 
aprobarea cooperării/asocierii Consiliului Local al Municipiului Buzău cu 
persoane juridice în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 
lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.  
 
 
 
 
 
 



Art. 5.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul  Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, Comisiei de 
recepție a bunurilor și a comisiei pentru recepția serviciilor achiziționate/prestate 
prevăzută la art. 4 şi Serviciul Financiar-Contabil, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

 
     PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI, 

consilier Ionuț-Sorin Apostu 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,  
                                                                              Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 23 noiembrie 2018 
Nr. 286 
 
 
 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 23 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, 
alin. (2), lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată 
şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 



                         ROMÂNIA 
                  JUDEȚUL BUZĂU 
                MUNICIPIUL BUZĂU       
                          PRIMAR   
             Nr. 358/CLM/19.11.2018  
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al 

Municipiului Buzăucu Asociația Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în vederea 
finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Trofeul 
"Buzăul Sportiv" de iarnă, ediția a VII-a, decembrie 2018 – ROMÂNIA 100 

 
 

        Prevederile art. 36, alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc atribuţiile 
privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern ale consiliului local 
iar la alin. (7), lit a) se stipulează că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. 
(2) lit. e), consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea 
cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în 
comun a unor acţiuni, lucrări, serviIcii sau proiecte de interes public local. 
        Trofeul Buzăul Sportiv de iarnă, ediţia a VII-a, 2018 – ROMÂNIA 100 are 
ca principal scop atragerea către mişcare a copiiilor cu vârsta între 8 şi 12 ani şi 
totodată, ca al doilea obiectiv de importanţă similară, descoperirea tinerelor 
talente autohtone, potenţial performeri ai fotbalului buzoian. Întrecerea 
reprezintă una din principalele acţiuni anuale ale AS FC Galactic Buzău în 
privinţa sportului de masă şi performanţă, care s-a bucurat de mare succes în 
ediţiile anterioare. Un obiectiv major, mai ales pentru cei mai mici dintre 
participanţi, îl reprezintă socializarea într-un mediu competitiv şi întreţinerea/ 
îmbunătăţirea stării de sănătate a participanţilor, totodată consolidarea 
perspectivelor pentru atingerea performanţelor la nivel superior în viitor. Scopul 
principal al proiectului este realizarea unei competiţii de importanţă destinată 
fotbalului juvenil de performanţă. Având în vedere numărul minim de 
participanţi, 300 care vor lua startul la cea de-a şaptea ediţie a Trofeului Buzăul 
Sportiv de iarnă, putem afirma că la finele întrecerii vor fi toţi atâţia copii, care 
vor avea parte de beneficiile sportive şi materiale ale unei întrecerii organizate 
într-o manieră profesionistă. Prin prisma experienţei, ediţia de iarnă ajungând în 
cel de-al şaptelea an, putem susţine faptul că o activitate fizică suficient de 
solicitantă şi desfăşurată cu regularitate atrage după sine o stare de sănătate 
mai bună, acest aspect fiind reprezentat de “starea de bine” din punct de 
vedere psihic, social şi fizic. Studiile recente au demonstrat că persoanele care 
practică sportul regulat, îndeosebi copiii (media 2 ore pe săptămână) prezintă 
un risc scăzut pentru afecţiuniile cardiace, hipertensiune şi altele de ordin 
mediu. Totodată, ca obiectiv competiţia îşi propune să atragă copiii cu vârsta 
între 8 şi 12 ani, care ulterior să practice să practice fotbalul la nivel de 
performeri, dorindu-se a fi o sursă constantă pentru descoperirea tinerelor 
talente fotbalistice buzoiene. 
 



  Pentru finanțarea și realizarea acestui proiect, Asociația Sportivă Fotbal 
Club Galactic Buzău a solicitat efectuarea  următoareler categorii de cheltuieli: 
1. Promovarea competiţiei, din care: promovare eveniment = 4.000 lei 
2. Validarea de către organizatori a loturilor echipelor participante şi postarea 
acestora pe website-ul organizatorilor, din care: 50 X 1 (Dosar de presă) x 20 
lei/buc = 1.000 lei 
3. Arbitraj, asistenţă medicală, scorer şi observator = 3.495, din care:                                                        
                    Arbitraj: 3 zile x 350 de lei/ zi = 1050 lei 
                    Asistenţă medicală: 3 zile x 350 de lei/ zi = 1050 lei 
                   Scorer şi observator: 3 zile x 465 lei / zi = 1395 lei 
4.Şedinţa tehnică cu reprezentanţii echipelor participante şi ai partenerilor  
total,  din care: 20 de meniuri de masă X 50 lei/meniu = 1.000 lei 
5. Cazare sportivi: 90 de ron/ noapte/persoană x 2 nopţi x 50 de persoane = 
9.000 lei 
6. Masă sportivi şi staff: 50 de lei/ zi x 3 zile x 50 de persoane = 7.500 lei 
7. Materiale promoţionale 80 seturi X 50 lei/set = 4.000 lei 
8.  Branding şi consiliere turneu = 3.000 lei 
9. Festivitatea de premiere= 20.000 lei, din care: 
                a) 300 sacoşe dulciuri x 35 de lei/ bucată = 10.500 de lei  
 b) 99 de medalii x 20 lei / bucată = 1.980 de lei 
     c) 20 de cupe mici x 50 de lei / bucată = 1.000 lei 
          d) 2 seturi de cupe mari x 500 de lei / set = 1.000 lei 
                            e) 6 trofee (statuete)x 70 de lei / bucată = 420 lei 
                            f) 20 de mingi x 150 de lei / bucată = 3000 lei 
                            g) 40 de veste departajare x 15 lei / bucată = 600 lei 
                            h) 60 de compleuri sport x 25 de lei / bucată = 1500 lei. 
 
         Având în vedere  cererea  Asociaţiei Sportive Fotbal Club Galactic 
Buzău prin care solicită sprijin în vederea finanțării și realizării în comun a celei 
de a VII-a ediție a Trofeului  "Buzăul Sportiv" de iarnă, decembrie 2018 – 
ROMÂNIA 100 și raportul serviciului de specialitate, propun aprobarea 
proiectului de hotărâre anexat, în forma şi conţinutul prezentat. 
                            
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
 Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 

Organizare şi Cooperare Interinstituţională   
Nr. 34.369/19.11.2018 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al 

Municipiului Buzăucu Asociația Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în vederea 
finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Trofeul 
"Buzăul Sportiv" de iarnă, ediția a VII-a, decembrie 2018 – ROMÂNIA 100 

 
         Prevederile art. 36, alin. (2), lit. e) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc atribuţiile 
priVIInd cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern ale consiliului 
local iar la alin. (7), lit. a) se stipulează că în exercitarea atribuţiilor prevăzute la 
alin. (2), lit. e), consiliul local hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau 
asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi 
realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
local. 
 Trofeul Buzăul Sportiv de iarnă, ediţia a VII-a, 2018 are ca principal scop 
atragerea către mişcare a copiiilor cu vârsta între 8 şi 12 ani şi totodată, ca al 
doilea obiectiv de importanţă similară, descoperirea tinerelor talente autohtone, 
potenţial performeri ai fotbalului buzoian. Întrecerea reprezintă una din 
principalele acţiuni anuale ale AS FC Galactic Buzău în privinţa sportului de 
masă şi performanţă, care s-a bucurat de mare succes în ediţiile anterioare. Un 
obiectiv major, mai ales pentru cei mai mici dintre participanţi, îl reprezintă 
socializarea într-un mediu competitiv şi întreţinerea/ îmbunătăţirea stării de 
sănătate a participanţilor, totodată consolidarea perspectivelor pentru atingerea 
performanţelor la nivel superior în viitor. Scopul principal al proiectului este 
realizarea unei competiţii de importanţă destinată fotbalului juvenil de 
performanţă. Având în vedere numărul minim de participanţi, 300 care vor lua 
startul la cea de-a şaptea ediţie a Trofeului Buzăul Sportiv de iarnă, putem 
afirma că la finele întrecerii vor fi toţi atâţia copii, care vor avea parte de 
beneficiile sportive şi materiale ale unei întrecerii organizate într-o manieră 
profesionistă. Prin prisma experienţei, ediţia de iarnă ajungând în cel de-al 
şaptelea an, putem susţine faptul că o activitate fizică suficient de solicitantă şi 
desfăşurată cu regularitate atrage după sine o stare de sănătate mai bună, 
acest aspect fiind reprezentat de “starea de bine” din punct de vedere psihic, 
social şi fizic. Studiile recente au demonstrat că persoanele care practică 
sportul regulat, îndeosebi copiii (media 2 ore pe săptămână) prezintă un risc 
scăzut pentru afecţiuniile cardiace, hipertensiune şi altele de ordin mediu. 
Totodată, ca obiectiv competiţia îşi propune să atragă copiii cu vârsta între 8 şi 
12 ani, care ulterior să practice să practice fotbalul la nivel de performeri, 
dorindu-se a fi o sursă constantă pentru descoperirea tinerelor talente 
fotbalistice buzoiene. 



             Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) lit. e) și alin. (7), lit. a)  din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare și solicitarea Asociației Sportive Fotbal Club Galactic Buzău pentru  
finanțărea și realizarea în comun a proiectului Trofeul "Buzăul Sportiv" de iarnă, 
ediția a VII-a, decembrie 2018 – ROMÂNIA 100, avizăm favorabil proiectul de 
hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator. 
                            
                         
                                Şef Serviciu, 

       Gianina-Cristina Dinu                                  Întocmit, 
                                                                                         Florea Androne 


