
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL  LOCAL 

  
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea  Anexei nr. 1 la Hotărȃrea Consiliului Local al 

Municipiului Buzău nr. 231 din 03 august 2017 – Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria 

Buzău, modificat şi completat 
 
 

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

Având în vedere:   
- referatul (expunerea de motive) primarului municipiului Buzău, 

înregistrat sub nr. 258/CLM/02.07.2019; 
  - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, 
Cooperare Interinstituţională nr. 78.912/02.07.2019;  

-  extras din hotărârea nr. 6 din 27 iunie 2019 a Comitetului Director 
al Sport Club Municipal Gloria Buzău; 

- referatul nr. 3854/18 iunie 2019 al directorului Sport Club 
Municipal Gloria 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 art. 1, alin. (1) din Regulamentul de Organizare și 
Funcţionare a Sport Club Municipal GLORIA Buzău, aprobat prin 
Hotărȃrea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 231/03.08.2017, 
modificat și completat; 
         În temeiul  prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi d), alin. 
(3), lit. e), alin. (7), lit. f) şi art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. ee) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

      Art.1– Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la Hotărȃrea Consiliului 
Local al Municipului Buzău nr. 231 din 03 august 2017, modificată și 
completată, art. 5, alin. (8), pct. 93 ) și pct. 94 ) după cum urmează : 
     93) Secţia "Box" – inactivă; 
     94) Secţia "Futsal" (fotbal în sală) – inactivă.  
     Art. 2 -  Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 
01.08.2019.  
 
 



     Art. 3 - 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 Ștefan Țăndărescu 

 
 
 
 

 
              CONTRASEMNEAZĂ: 
 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                           Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Buzău, 30 iulie 2019 
  Nr. 181 
  
                                                  

Această hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în ședinţa din data de 30 iulie 2019, cu respectarea prevederilor 
art. 139, alin. (1) coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru, 1 abţinere și 9 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 21 
consilieri prezenţi la ședinţă. 



 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

 PRIMAR  

Nr. 258/CLM/02.07.2019 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la  Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231 din  03 august 2017 

privind înfiinţarea clubului sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi d) 

alin. (6), pct. 6 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, art.1, alin. (1) - (2) și art. 5, alin. (5) 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 sau desfiinţării unei secţii pe ramură 
sportivă. 
  Sport Club Municipal GLORIA Buzău, instituţie publică de interes 
local  din subordinea Consiliului Local, propune  modificarea anexei nr. 1 
la Hotărȃrea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 231/03.08.2017  - 
Regulamentul de Organizare și Funcţionare a  Sport Club Municipal 
GLORIA Buzău cu modificările şi completările ulterioare, art.5, alin.(8), 
pct. 93 ) şi pct. 94)  după cum urmează:  
93) Secţia "Box" – inactivă; 
94) Secţia "Futsal" (fotbal în sală) – inactivă. 

Propunerea de modificare a art. 5, alin. (8), pct. 93) şi pct. 94)    

survine ca urmare a restrângerilor bugetare ȋn anul 2019 precum şi a 
rezultatelor nesemnificative obţinute de aceste secţii pe ramură sportivă 
ȋn sezonul competiţional 2018 – 2019, a necesităţii realocarii unor fonduri 
ȋn vederea obţinerii unor performanţe notabile la secţiile sportive care au 
performat ȋn sezonul competiţional 2018 – 2019. 

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. 78.912/02.07.2019 
 

 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărȃrea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231 din 03 august 2017 – 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv Sport 

Club Municipal Gloria Buzău modificat şi completat 
 
 

  Analizând proiectul de hotarare privind privind modificarea  Anexei nr. 
1 la Hotărȃrea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231 din 03 august 
2017 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv Sport 
Club Municipal Gloria Buzău modificat şi completat am constatat că a fost 
întocmit cu respectarea prevederilor legale. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231/2017, a 
fost înființat Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău, persoană 
juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău, normativul cu caracter local menționat, stipuland 
obligația executivului de a înainta spre dezbateri proiectul regulamentului de 
organizare și funcționare al acestei structuri. Clubul Sportiv Sport Club 
Municipal Gloria Buzău, este o structura sportivă cu personalitate juridică de 
drept public, constituită în conditiile Legii nr. 69/2000 privind educația fizică 
și sportul. 
  Totodată prin hotărârea mai sus menționată s-a aprobat Regulamentul 
de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria 
Buzău, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea 
Consiliului Local al municipiului Buzău. 

La data iniţierii prezentului proiect de hotărâre, Clubul Sportiv 
Municipal Gloria Buzău funcţionează cu un număr de 12 secţii active.  

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 secţii existente initial se inactivează 2 secţii sportive şi 
anume: box şi futsal, rămânând active doar 10 secţii. 

Prin Referatul nr. 3854/18.06.2019 a directorului Sport Club Municipal 
Gloria Buzău, se arată că în ședinţa Comitetului Director al Sport Club 
Municipal Gloria Buzău din data de 06 iunie 2019, membrii Comitetului 
Director au votat în unanimitate de voturi inactivarea secţiilor sportive Box şi 
Futsal.  

 



Analizând temeiurile juridice, precum și a prevederilor Hotărârii nr. 33 
din 15 februarie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău precum și a 
Hotărârii nr.5 din 06 iunie 2019 al Comitetului Director al Sport Club 
Municipal Gloria Buzau;  

și luând în considerare: 
- Nota de fundamentare a Sport Club Municipal Gloria Buzău nr. 3853 

din 18.06. 2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea  Consiliului 
Local al Municipiului Buzău nr. 231 din 03 august 2017 privind înfiinţarea 
clubului sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzau cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 8, alin. (1) din Anexa nr. 1 - Regulamentul de 
Organizare și Funcţionare a Sport Club Municipal Gloria Buzău aprobat prin 
Hotărȃrea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 231/03.08.2017 
modificat și completat; 

 - prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului si a H.G. 
nr. 884/2001 precum si a prevederilor art. art.36, alin.(1), alin.(2), lit.a) şi d) 
alin.(6), pct.6, alin.(9) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Si, având în vedere cele menționate anterior, precum și obligațiile 
asumate prin semnarea Actului constitutiv, Consiliul Local al municipiului 
Buzău are obligația de a actualiza Regulamentul de Organizare și 
Funcţionare a  Sport Club Municipal Gloria Buzău, ori de câte ori situația o 
impune în conformitate cu prevederile legislației în vigoare precum și a 
hotărârilor adoptate în acest sens.  

Față de cele relatate mai sus este necesară adoptarea unei hotărâri 
privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărȃrea Consiliului Local al municipiului 
Buzău nr. 231 din 03 august 2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Sport 
Club Municipal Gloria Buzău, cu modificările şi completările ulterioare și în 
conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 2015/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare avizăm 
favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma 
prezentată de inițiator. 

 

Şef Serviciu, 
Gianina-Cristina Dinu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                

SPORT CLUB MUNICIPAL  GLORIA BUZĂU 
Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu, nr.5, Jud Buzău    

Telefon 0338401588 
Nr. 3853 / 18.06.2019 

 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

  privind modificarea Anexei nr.1 la  Hotărârea  Consiliului Local al 

Municipiului Buzău nr. 231 din  03 august 2017 privind înfiinţarea clubului 

sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

 

 Sport Club Municipal GLORIA Buzău, instituţie publică de interes local  

din subordinea Consiliului Local, propune  modificarea anexei nr. 1 la Hotărȃrea 

Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 231 / 03.08.2017  - Regulamentul de 

Organizare și Funcţionare a  Sport Club Municipal GLORIA Buzău cu 

modificările şi completările ulterioare, art.5, alin.(8), pct. 93 ) şi pct. 94)  după 

cum urmează:  

 93) Secţia "Box" – inactivă; 

 94) Secţia "Futsal" (fotbal în sală) – inactivă. 

Propunerea de modificare a art. 5, alin. (8), pct. 93)  şi  pct. 94)   prin care 

se solicită inactivarea secţiilor, survine ca urmare a lipsei de atractivitate în 

rândul tinerilor a acestor ramuri sportive, a restrângerilor bugetare ȋn anul 2019 

precum şi a rezultatelor nesemnificative obţinute de aceste secţii pe ramură 

sportivă ȋn sezonul competiţional 2018 – 2019, a necesităţii realocării unor 

fonduri ȋn vederea obţinerii unor performanţe notabile la secţiile sportive care 

au performat ȋn sezonul competiţional 2018 – 2019 . 

 

Potrivit Legii 215/2001 – legea administraţiei publice locale, art. 61, alin. 

(5) coroborat cu art. 63, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a) - e), Primarul 

Municipiului Buzău conduce serviciile publice locale  şi coordonează realizarea 

serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de 

specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi 

de utilitate publică de interes local.  

 

 Prin urmare, vă solicităm să fiţi de acord cu introducerea pe ordinea de zi 

a şedinţei Consiliului Local Municipal Buzău, unui  proiect de hotărâre prin care  

să se propună modificarea anexei nr. 1 la Hotărȃrea Consiliului Local al 

municipiului Buzău nr. 231 / 03.08.2017  - Regulamentul de Organizare și 

Funcţionare a  Sport Club Municipal GLORIA Buzău cu modificările şi 

completările ulterioare, art.5, alin.(8), pct. 93 ) şi pct. 94)  . 

             

 Director, 

 Ion CAZAN   


