ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procedurii și criteriilor de organizare și desfășurare a
concursului de ocupare a postului contractual de conducere de director al
clubului „Sport Club Municipal Gloria Buzău”
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în
şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- adresa Clubului Sportiv “Sport Club Municipal Gloria Buzău” nr.
1.858/21.03.2019;
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată
sub nr. 123/CLM/25.03.2019, prin care se propune aprobarea Procedurii și
criteriilor de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a postului
contractual de conducere de director al clubului „Sport Club Municipal
Gloria Buzău";
- raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare
Cooperare Interinstituțională nr. 35.960/25.03.2019;
- 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 din 14 martie 2019 a Comitetului Director al „Sport
Club Municipal Gloria Buzău”;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobate prin Hotărârea
Guvernului României nr. 286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art.8, alin. (1), pct.1 coroborat cu art.9, paragraf 1 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.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), art. 45, alin. (1) și (5), art.
63, alin. (7), 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 Procedura și criteriile de organizare și desfășurare
a concursului de ocupare a postului contractual de conducere de director al
clubului „Sport Club Municipal Gloria Buzău”, conform anexei.
Art.2 – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituțională,
precum şi Clubul Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Viorel Ion

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 27 martie 2019
Nr. 93

Această hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului
Buzău în ședinţa din data de 27 martie 2019, 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, 0 abţineri și 0
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 20 consilieri
prezenţi la ședinţă.

ANEXA
la Hotărârea nr. 93 din 27 martie 2019
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

PROCEDURA PRIVIND
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A
POSTULUI CONTRACTUAL DE CONDUCERE DE DIRECTOR AL
CLUBULUI „SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU”
I. Sport Club Municipal Gloria Buzău organizează în perioada 16
aprilie – 23 mai 2019, concurs pentru ocuparea funcţiei de Director Sport
Club Municipal Gloria Buzău. Concursul se va desfăşura la sediul clubului
din b-dul Mareşal Alexandru Averescu, nr.5, localitatea Buzău, judeţul
Buzău în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286
/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant,
corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice.
II. Emiterea pe data de 02.04.2019 a actului administrativ, în
condiţiile regulamentului - cadru, de constituire a comisiei de concurs,
respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, după cum urmează:
a) Comisia de concurs
Preşedinte : Toma Elena – Camelia , Director executiv – Direcţia
Evidenţa Persoanelor Primaria Municipiului Buzău;
Membri : Oprea Ştefăniţă Tiberiu – Şef serviciu – Serviciul
Administrativ – Gospodăresc;
Căpăţână Nicoleta – Mariana – Şef serviciu – Serviciul Buget,
Evidenţă Venituri şi Cheltuieli.
Secretar: Androne Florea – Consilier, I , superior, Serviciul
Resurse Umane, Organizare, Prognoză, Cooperare
Interinstituţională.
b) Comisia de soluţionare a contestaţiilor
Preşedinte : Dumitraşcu Cornel – Director executiv adjunct –
Direcţia Poliţiei Locală;
Membri : Preda Anişoara – Şef serviciu – Serviciul Gospodărie
Urbană şi Protecţia Mediului;
Antonescu Gabriela – Director executiv – Direcţia de Asistență
Socială Buzău;
Secretar: Androne Florea – Consilier, I , superior, Serviciul
Resurse Umane, Organizare, Prognoză, Cooperare
Interinstituţională.

III. Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea concursului va fi
trimis spre publicare Monitorului Oficial, partea a III – a şi ziarului Bursa, va
fi afişat la sediul clubului Sport Club Municipal Gloria Buzău şi pe pagina de
internet a acestuia ȋn data de 16 aprilie 2019 si va cuprinde:
a) numărul şi nivelul postului scos la concurs, precum şi structura în
cadrul căruia se află acest post, precum şi denumirea postului pentru care
se organizează concursul;
b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului
de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact
ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs;
c) condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post;
d) condiţiile necesare ocupării postului de natură contractuală
vacant sau temporar vacant;
e) tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării
acestora;
f) bibliografia şi, după caz, tematica;
g) calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data-limită şi
ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare
a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru
fiecare probă, termenele în care se pot depune şi în care se afişează
rezultatele contestaţiilor, precum şi termenul în care se afişează rezultatele
finale.
IV. La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ,
următoarele conditii :
A. Condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi
domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals
ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
B. Condiţii specifice
• sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu
diplomă de licenţă, managementul organizaţiei;

• au cel puţin 9 ani vechime în specialitatea studiilor şi cel puţin 5
ani vechime ȋn domeniul educaţiei fizice şi sportului, planificarea,
coordonarea şi conducerea acestor activităţi ;
• au cel puţin 1 an experienţă ȋn conducerea unui club sportiv;
V. Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului municipiului
Buzău;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor
acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate la Cap. IV – lit.B;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu
are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care
candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar,
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis
la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la
data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în
vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele de concurs se depun în perioada 16 aprilie – 03 mai 2019,
între orele 09.00 – 14.00, la sediul Sport Club Municipal Gloria Buzău, bdul Mareşal Alexandru Averescu, nr. 5, la secretariat.
VI. Desfăşurarea concursului
1. Concursul pentru ocuparea postului constă, în 3 etape succesive, după
cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 06 mai 2019;
b) proba scrisă 14 mai 2019 , ora 09.00;
c) interviul 20 mai 2019 , ora 09.00.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la
etapa precedentă.

2. Selecţia dosarelor de candidaţi: etapă eliminatorie 06 mai 2019;
3. Comunicarea rezultatelor ȋn urma selecţiei dosarelor prin afişarea de
către Secretarul Comisiei de concurs cu menţiunea "admis" sau
"respins" la sediul Sport Club Municipal Gloria Buzău, precum şi pe
pagina de internet a acestuia – 07 mai 2019;
4. Depunerea de contestaţii – 08 mai 2019;
5. Rezolvarea contestaţiilor si comunicarea rezultatelor – 09 mai 2019;
6. Concursul propriu-zis, cu următoarele probe de evaluare:
 Proba scrisa de verificare a cunostinţelor din legislaţia specifică
postului – 14 mai 2019, ora 09.00 ;
 Verificarea lucrărilor scrise şi afişarea rezultatelor - 15 mai 2019,
ora 15,00;
 Sunt declaraţi "admişi" la proba scrisă, candidaţii care au obţinut
minimum 70 de puncte;
 Depunerea contestaţiilor - 16 mai 2019, până la ora 15,00;
 Verificarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor de către Comisia
de soluţionare a contestaţiilor - 17 mai 2019, ora 15,00;
 Proba interviu - 20 mai 2019, ora 09,00 numai pentru candidaţii
care au fost declaraţi "admişi" la proba scrisă;
 Punctajul pentru proba – interviu este de maximum 100 de puncte
iar minim 70 puncte;
 Afişarea rezultelor obţinute şi a candidatului declarat „admis” 21
mai 2019 , ora 14.00;
 Depunerea de contestaţii 22 mai 2019, până la orele 14.00;
 Afişarea rezultatelor ȋn urma rezolvarii contestaţiilor şi a
rezultatului final al concursului 23 mai 2019, ora 14.00 .

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a funcţiei de director
Sport Club Municipal Gloria Buzău
1. Legea 69 / 2000 – Legea Educaţie Fizice şi Sportului cu modificările
şi completările ulterioare;
2. Hotărârea de Guvern nr. 884 / 2001 pentru aprobarea
Regulamentului de punere ȋn aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei
Fizice şi Sportului nr. 69 / 2000;
3. Legea 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările
ulterioare;
4. Legea 273 / 2006 privind finanţele publice locale;
5. Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001;
6. Ordonanţa Guvernului României nr. 119 Republicată din 31 august
1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 25 din 29 martie
2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum
şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare;
8. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 al Secretariatului General al
Guverului privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităţilor publice.
Preşedinte Comitet Director,
Sport Club Municipal GLORIA Buzău
Cristian Ştefan CEAUŞEL

Compartiment Juridic şi Resurse Umane
Sport Club Municipal GLORIA Buzău
Consilier juridic,
Ion GHEORGHIU

TEMATICA PENTRU CONCURS
1. Legea 69 / 2000 – Legea Educaţie Fizice şi Sportului cu
modificările şi completările ulterioare,
- Titlul I – Dispoziţii generale, art. 2 – art. 3;
- Titlul II – Organizarea educaţiei fizice şi sportului, Cap. I –
educaţia fizică şi sportul şcolar şi universitar, art. 5 şi art.6; Cap.
IV – sportul de performanţă, art. 12 – art. 15;
- Titlul III – Stucturile administraţiei pentru sport, Cap. I –
ministerul tineretului şi sportului, art. 181;
- Titlul IV- Structurile sportive art.21 – art. 451;
- Titlul XI- Finanţarea activitatilor sportive, art. 67 – art. 75;
- Titlul XIII- Prevenirea violenţei ȋn sport şi lupta ȋmpotriva
dopajului, art. 84- art. 86.
2. Hotararea de Guvern nr. 884 / 2001 pentru aprobarea
Regulamentului de punere ȋn aplicare a dispoziţiilor Legii
Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69 / 2000,
- Cap. III- Organizarea Registrului sportiv, art. 9 - art. 15;
- Cap.VII- Dispoziţii speciale referitoare la federaţiile sportive
naţionale, recunoaşterea oficială a practicării unei ramuri de
sport ȋn România; procedura afilierii unui club sau a unei
asociaţii judeţene la o federaţie sportivă naţională, art. 29 – art.
32;
- Cap. VX Ocupaţii complementare ȋn activitatea de educaţie
fizică şi sport, art. 39 ;
3. Legea 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Cap. II – Răspunderea disciplinară, art. 247 – art. 265.
4. Legea 273 / 2006 privind finanţele publice locale,
- Cap.V- Finanţarea instituţiilor publice, art. 67- art. 73.
5. Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001,
- Cap. IV - Instituţiile, serviciile publice de interes local şi aparatul
de specialitate al primarului, art. 73 – art. 771,
- Cap. IX- Actele autorităţilor administraţiei publice locale şi
comunicarea acestora, art. 115 – art. 1171,
Cap. XII - Bunuri şi lucrări publice, art. 119 – art. 124;
6. Ordonanţa Guvernului României nr. 119 republicată din 31
august 1999 privind controlul intern şi controlul financiar
preventiv,
- Cap. I - Dispoziţii generale, art. 3 – art. 5;
- Cap. II - Dispoziţii privind controlul financiar preventiv,
Secţiunea I- Dispoziţii generale privind controlul financiar
preventiv, art. 6 – art. 8;

Secţiunea a II-a- Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
propriu, art. 9 – art. 11;
Secţiunea a V-a- Regimul refuzului de viză, art. 20 – art. 21;
7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 25 din 29
martie 2018 privind modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscalbugetare;
8. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 al Secretariatului General al
Guverului privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităţilor publice.
Preşedinte Comitet Director,
Sport Club Municipal GLORIA Buzău
Cristian Ştefan CEAUŞEL

Compartiment Juridic şi Resurse Umane
Sport Club Municipal GLORIA Buzău
Consilier juridic,
Ion GHEORGHIU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR –
Nr. 123/CLM/25.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii și criteriilor de
organizare și desfășurare a concursului de ocupare
a postului contractual de conducere de director al clubului
„Sport Club Municipal Gloria Buzău”
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. a) , 63, alin. (1),
lit. e) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.
30 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Regulamentului - cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 23 martie 2011, cu
modificarile şi completările ulterioare şi art.8, alin.(1), pct.1 coroborat cu
art.9, paragraf 1 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 modificată și
completată;
Sport Club Municipal GLORIA Buzău, instituţie publică de interes
local din subordinea Consiliului Local, propune aprobarea reluării
Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a
postului contractual de conducere de director al clubului.
Propunerea de aprobare a reluării Procedurii de organizare şi
desfăşurare a concursului de ocupare a postului contractual de
conducere de director, are ca susţinere, atât prevederile legale ȋn
domeniu cât şi necesitatea ocupării postului de director al clubului prin
concurs. Acest lucru va asigura continuitatea procesului de
management pe o perioadă medie şi lungă ȋn ceea ce priveşte actul de
conducere precum şi o garanţie a ȋndeplinirii obiectivelor asumate ȋn
obţinerea rezultatelor sportive de către cele dousprezece secţii active
pe ramură de sport ale clubului.

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
-Serviciul Resurse Umane, Prognoză,
Organizare, Cooperare InterinstituţionalăNr. 35.960/25.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii și criteriilor de
organizare și desfășurare a concursului de ocupare
a postului contractual de conducere de director al clubului
„Sport Club Municipal Gloria Buzău”
Analizând proiectul de hotărâre privind procedura de organizare şi
desfăşurare a concursului de ocupare a postului contractual de conducere
de director al clubului „Sport Club Municipal Gloria Buzău”, am
constatat ca a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale.
Avand in vedere situaţia excepţională generată de durata determinată
a contractului individual de muncă al directorului clubului, de activităţile
complexe desfăşurate de secţiile sportive active
prin participarea
sportivilor la competiţii sportive organizate de catre federaţiile pe ramură
de sport la nivelul primului eşalon sportiv naţional, atingerea obiectivelor de
performanţă asumate şi aprobate pentru anul competiţional 2018 - 2019,
precum şi a ocupării acestei funcţii de conducere ȋn mod transparent, prin
concurs, pe o perioadă care să asigure continuitate ȋn conducerea clubului
şi a realizării performanţelor sportive aşteptate de cetăţenii municipiului
Buzău , din documentele ataşate proiectului de hotărâre pentru aprobarea
procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a
postului contractual de conducere de director al clubului „Sport Club
Municipal Gloria Buzău”, am constat urmatoarele:
1. Dispoziţia nr. 1051 din 22 noiembrie 2018, a Primarului Municipiului
Buzău, privind prelungirea contractului individual de muncă a
domnului Cazan Ion ȋn funcţia contractuală de conducere, respectiv
director la Sport Club Municipal Gloria Buzău, ȋncetează pe data de
25 mai 2019;
2. Prin hotărârea nr. 2 din 14 martie 2019, Comitetul Director a hotărât
reluarea procedurii de concurs de ocupare a postului contractual de
conducere de director al clubului „Sport Club Municipal Gloria
Buzău”;
3. Procedura propusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Buzău
respectă condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului României nr.
286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant

corespunzator funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice;
Proiectul de hotarare iniţiat răspunde:
 Prevederilor art. 30 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederilor Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual bugetar plătit din fonduri publice, aprobate prin
Hotărârea României nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Art. 8 alin. (1), pct. 1 coroborat cu art. 9, paragraf 1 din
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Sport Club
Municipal Gloria Buzău;
 Art. 36, alin. (2), lit. a), art. 63, alin. (1), lit.e), alin. (7) si art. 115
alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Apreciez ca au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege,
astfel ȋncât proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de ocupare a postului contractual de conducere de director al
clubului „Sport Club Municipal Gloria Buzău”, poate fi supus spre
dezbatere şi adoptare Consiliului Local al Municipiului Buzău.
Concluzii: Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Buzău
ȋndeplineşte cerinţele de legalitate, necesitate şi oportunitate pentru a fi
ȋnaintat Consiliului Local al Municipiului Buzău spre aprobare.
Având ȋn vedere cele de mai sus şi ȋn conformitate cu prevederile art.
44 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare, avizez favorabil proiectul de hotărâre
privind privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a
postului contractual de conducere de director al clubului „Sport Club
Municipal Gloria Buzău”.
Șef Seviciu,
Gianina – Cristina Dinu

