
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
                                          - CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea HCL nr. 168/30.07.2019 pentru asocierea Municipiului 

Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării 
Campionatului European de rachetomodele și a Cupei Mondiale BUZĂU 

CUP, în perioada 21-30.08.2019 
 
 

Consiliul Local al municipiului Buzău, întrunit în ședință ordinară,     
Având în vedere: 
- solicitarea nr. 606/21.08.2019 a Federației Române de Modelism, 

înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Buzău sub nr. 
99.887/21.08.2019; 

- referatul primarului municipiului Buzău nr. 315/CLM/21.08.2019; 
         - raportul de specialitate al Direcției Administrației Publice Locale nr. 
99.892/21.08.2019; 

- avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-
culturale, culte, familie și protecție copii a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău; 
         - dispozițiile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu 
modificările și completările ulterioare; 
         - dispozițiile HG nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare. 
          În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d și e, alin. 7, lit. f, 
alin. 9, lit. a, art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. f, coroborat cu art. 5, lit. cc, precum 
și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 

Art. 1.- Se aprobă modificarea art. 1, alin. 2 din HCL nr. 
168/30.07.2019 pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română 
de Modelism în vederea organizării Campionatului European de 
rachetomodele și a Cupei Mondiale BUZĂU CUP, în perioada 21-
30.08.2019, în sensul că Municipiul Buzău va contribui la organizarea 
evenimentelor cu suma de 200.000 lei, în loc de 170.000 lei. 

 
 



 
 

    Suma totală de 200.000 lei este alcătuită din următoarele categorii 

de cheltuieli: 

Nr 
crt Tip cheltuieli 

Suma - 
LEI 

1 

promovarea evenimentului (banere, 
afișe, pliante, programe, flayere, mass-
media); 35500 

2 transport juriu FAI  32000 

3 
transport sportivi  la și de la locul de 
concurs  8000 

4 cazare și masa juriu FAI și arbitri  12000 

5 cazare și masa sportivi și delegați români  10000 

6 premii (cupe, medalii, diplome, plachete) 10000 

7 suveniruri 49000 

8 materiale birotică 1000 

9 

materiale amenajare a 44 spații de 
concurs ( țăruși,  panglică,  scaune 
pliante,  mese) 2500 

10 
indemnizație arbitri judecători, director de 
concurs, secretari, comisari 10000 

11 indemnizație arbitri cronometrori 10000 

12 
indemnizație servicii medicale la locul de 
concurs 1000 

13 
servicii de pază permanentă la locul de 
concurs 2000 

14 

masa de prânz la locul de concurs arbitri, 
arbitri cronometrori, oficiali și sportivi 
români 5000 

15 
închiriere corturi pentru echipe, 
secretariat și oficiali  2000 

16 

festivitate de premiere și banchet (sală, 
maestru de ceremonie, sonorizare și D.J, 
servicii de masă) 10000 

  TOTAL 200000 
 

 Art. 2.- În aplicarea modificării precizate la art. 1, se aprobă 
încheierea unui act adițional la Contractul de asociere între Municipiul 
Buzău și Federația Română de Modelism, înregistrat la nr. 97.581 din 
14.08.2019, care a fost aprobat ca anexă la HCL nr. 168/30.07.2019 pentru 
asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în 
vederea organizării Campionatului European de rachetomodele și a Cupei 
Mondiale BUZĂU CUP, în perioada 21-30.08.2019. 
 



 Art. 3.- Se împuternicește primarul municipiului Buzău să semneze 
actul adițional menționat la art. 2. 

Art. 4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției 
Administrație Publică Locală și Direcției Finanțe Publice Locale, va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Ştefan Ţăndărescu 

 
 

                                                                
                                                                         
 
                                                          
 
                                                              CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 
                                                                                         Eduard Pistol 
          
       
                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 23 august 2019 
Nr. 232 
 
 

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, alin. 3, lit. f, coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 18 voturi pentru, 0 abţineri și 0 
voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 18 consilieri 
prezenţi la ședinţă. 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- PRIMAR - 
Nr. 315/CLM/21.08.2019 

 
 

 

 

R E F E R A T 

pentru modificarea HCL nr. 168/30.07.2019 pentru asocierea Municipiului 
Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării 

Campionatului European de rachetomodele și a Cupei Mondiale BUZĂU 
CUP, în perioada 21-30.08.2019 

 
 
 
Prin HCL nr. 168/30.07.2019 a fost aprobată asocierea Municipiului 

Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării 
Campionatului European de rachetomodele și a Cupei Mondiale BUZĂU 
CUP, în perioada 21-30.08.2019, contribuția municipiului la buna 
desfășurare a acestor activități fiind stabilită la suma de 170.000 lei. 

Prin adresa nr. 606/21.08.2019 a Federației Române de Modelism, 
înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Buzău sub nr. 
99.887/21.08.2019, secretarul general al acestei Federații ne-a comunicat 
că au apărut cheltuieli neprevăzute, solicitându-ne majorarea contribuției 
de la 170.000 lei la 200.000 lei. 

Pentru reușita activităților de mai sus și pentru menținerea prestigiului 
municipiului, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 
 

                                                  P R I M A R, 
                                     Constantin Toma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                         ROMÂNIA 
                                                   JUDETUL BUZĂU     

          PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
           Direcția Administrație Publică Locală 

                                                     Nr. 99.892/21.08.2019 

 
 
 

R A P O R T   D E   S P E C I A L I T A T E 
pentru modificarea HCL nr. 168/30.07.2019 pentru asocierea Municipiului 

Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării 
Campionatului European de rachetomodele și a Cupei Mondiale BUZĂU 

CUP, în perioada 21-30.08.2019 
 

 
 

Prin HCL nr. 168/30.07.2019 a fost aprobată asocierea Municipiului 
Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării 
Campionatului European de rachetomodele și a Cupei Mondiale BUZĂU 
CUP, în perioada 21-30.08.2019, contribuția municipiului la buna 
desfășurare a acestor activități fiind stabilită la suma de 170.000 lei. 

Prin adresa nr. 606/21.08.2019 a Federației Române de Modelism, 
înregistrată la Registratura Primăriei Municipiului Buzău sub nr. 
99.887/21.08.2019, secretarul general al acestei Federații ne-a comunicat 
că au apărut cheltuieli neprevăzute, solicitându-ne majorarea contribuției 
de la 170.000 lei la 200.000 lei. 

    Suma totală de 200.000 lei este alcătuită din următoarele categorii 

de cheltuieli: 

Nr 
crt Tip cheltuieli 

Suma - 
LEI 

1 

promovarea evenimentului (banere, 
afișe, pliante, programe, flayere, mass-
media); 35500 

2 transport juriu FAI  32000 

3 
transport sportivi  la și de la locul de 
concurs  8000 

4 cazare și masa juriu FAI și arbitri  12000 

5 cazare și masa sportivi și delegați români  10000 

6 premii (cupe, medalii, diplome, plachete) 10000 

7 suveniruri 49000 

8 materiale birotică 1000 

9 

materiale amenajare a 44 spații de 
concurs ( țăruși,  panglică,  scaune 
pliante,  mese) 2500 



10 
indemnizație arbitri judecători, director de 
concurs, secretari, comisari 10000 

11 indemnizație arbitri cronometrori 10000 

12 
indemnizație servicii medicale la locul de 
concurs 1000 

13 
servicii de pază permanentă la locul de 
concurs 2000 

14 

masa de prânz la locul de concurs arbitri, 
arbitri cronometrori, oficiali și sportivi 
români 5000 

15 
închiriere corturi pentru echipe, 
secretariat și oficiali  2000 

16 

festivitate de premiere și banchet (sală, 
maestru de ceremonie, sonorizare și D.J, 
servicii de masă) 10000 

  TOTAL 200000 

 
Pentru reușita activităților de mai sus și pentru menținerea prestigiului 

municipiului, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 
 

Director executiv, 

Mădălin – Daniel Tudorache 

 
 
 
 

 


