
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE NR. 336/15.10.2019 

privind 

 

,,Accesul  gratuit la competitii sportive pentru  

copiii pana la varsta de 16 ani” 

 

 Consiliul Local al Municipiului Buzau, judetul Buzau, intrunit in 

sedinta ordinara; 

 Avand in vedere: 

- Expunerea de motive a consilierilor locali , initiatori ai proiectului de 

hotarare nr. 390/CLM/15.10.2019; 

- 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. 

e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1   Copiii cu varsta de pana la 16 ani au acces gratuit la toate 

competitiile sportive organizate in interior(sala de sport) sau exterior 

(stadioane), in baza certificatului de nastere(copie), carnet de elev 

sau cartea de identitate; 



Art.2  Insotitorii copiilor, ce depasesc varsta de 16 ani, vor plati biletul 

de acces; 

Art.3  Orice persoana legitimata la un club sportiv din Municipiul 

Buzau , are acces gratuit la toate competitiile sportive organizate in 

interior sau exterior, in baza legitimatie de sportiv, vizata la zi de 

catre clubul sportiv unde activeaza; 

Art.4  Persoanele ce se incadreaza la art.1 si art.3 primesc la intrare, 

in baza documentelor prezentate, bilet de acces ,,cu loc” cu valoarea 

de zero lei. 

INIȚIATORI, 

 

Consilieri locali PNL 

Nr. 

Crt. 

Nume, Prenume Semnătură 

1. Ionescu Constantin  

2.  Banica Nicu Liviu  

3. Barbu Ion  

4. Serban Nicolae  

5. Vlad George Aurelian  

6. Barbu Liviu  

 

                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU  

      CU ATRIBUȚII DELEGATE,                                                                
                                       Elena Camelia Toma 

 



Nr. 390/CLM/15.10.2019 

Expunere de motive 

 la  

Proiectul de Hotarare  

privind 

,,Accesul  gratuit la competitii sportive pentru copiii pana la varsta 

de 16  ani”, 

Avand in vedere, 

1. Necesitatea promovarii sportului in randul copiilor si incurajarea 

practicarii oricarei miscari sportive in randul acestora; 

2. Constientizarea in randul copiilor, ca sportul contribuie la o 

dezvoltare sanatoasa si armonioasa la cresterea si educatia lor; 

3. Dorinta initiatorilor da crea o alternativa la petrecerea timpului liber 

al copiilor; 

4.  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. 

e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,   

 

Toate aceste motive coroborate cu legislatia in domeniu ,  se 

impune adoptarea prezentei hotarari. 

 

TABEL NOMINAL CU CONSILIERI LOCALI 

SUSŢINĂTORI AI PROIECTULUI DE HOTĂRĂRE 

 

Nr. 

Crt. 

Nume, Prenume Semnătură 

1. Ionescu Constantin  



2.  Banica Nicu Liviu  

3. Barbu Ion  

4. Serban Nicolae  

5. Vlad George Aurelian  

6. Barbu Liviu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU 

- Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare 

şi Cooperare Interinstituţională - 

Nr.  120.450/04.10.2019 

 

 

                                          RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind "Accesul gratuit la competiții sportive pentru copii 

până la vârsta de 16 ani"  

 

 

                 Analizând actele administrative în vigoare și proiectul de hotărâre privind 

"Accesul gratuit la competiții sportive pentru copii până la vârsta de 16 ani"  și a 

Expunerii de motive a consilierilor Constantin Ionescu, Nicu Liviu Bănică, Ion Barbu, 

Nicolae Șerban și George Aurelian Vlad, am constatat că: 

      - potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 

250/31 octombrie 2018 privind utilizarea bazelor materiale sportive ale unităţilor de 

învăţământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al  Municipiului  

Buzău, care se aplică tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în 

administrarea Consiliul Local al Municipiului Buzău care dispun de baze materiale 

sportive în aer liber, cu excepţia unităților de învăţământ preşcolar, accesul gratuit la 

bazele materiale sportive este permis tuturor copiilor (persoane care nu au împlinit 18 

ani), domiciliaţi în municipiul Buzău sau care studiază la o unitate de învăţământ de 

pe raza municipiului Buzău, în scopul desfășurării de către aceștia a oricărei forme 

de activitate fizică menite, printr-o participare organizată sau independentă, să 

exprime și să dezvolte condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii 

sociale civilizate. Desfășurarea activităților menționate mai sus este permisă cu 

condiția respectării desfășurării normale a programelor și activităților de învățământ 

specifice unității de învățământ căreia îi aparține baza materială sportivă și numai în 

perioada zilei care asigură lumina naturală. Este interzisă desfășurarea altor 

activități, în afară de formele de activitate fizică prevăzute mai sus. 

   - Clubul Sportiv "Sport Club Municipal Gloria Buzău", club sportiv de drept 

public, cu personalitate juridică, instituţie publică înfiinţată în subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Buzău, a adus și va aduce la cunoștință publică, prin 

comunicate de presă emise cu prilejul desfășurării fiecărui eveniment sportiv,  funcție 

de specificul acestuia, de disciplina sportivă și de locul de desfășurare, unele măsuri 

organizatorice necesare pentru buna desfășurare a acestora, după caz, ca de 

exemplu: 

- accesul gratuit al persoanelor cu dizabilități, zona rezervată și poarta de 

acces; 



- accesul gratuit al copiilor cu vârsta mai mică de 10 ani cu condiția ca aceștia 

să fie însoțiți de un adult, zona rezervată și poarta/porțile de  acces; 

- accesul gratuit al oricărui spectator.             

          Pentru competițiile organizate de structurile sportive de drept public sau de 

drept privat, care nu sunt în  subordinea Consiliului Local al Municipiului Buzău, 

accesul gratuit poate fi permis numai de acestea și/sau de Direcția Județeană de 

Tineret și Sport în calitate de administrator al  Sălii Sporturilor  "Romeo Iamandi" 

Buzău.  

  Față de cele prezentate mai sus, acestea se susțin prin comunicatele de 

presă aduse la cunoștință publică (nr. 136/30.07.2019; nr. 145/09.09.2019; nr. 

147/18.09.2019; nr. 149/25.09.2019și nr. 152/07.10.2019), cu precizarea că acest 

proiect de hotărâre este lipsit de obiect și nu îl susținem, dat fiind faptul că fiecare 

instituție prin regulamentul intern propriu își organizează activitatea.  

              Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c) din 
O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, care stipulează că, consiliul local are  
atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor 
publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local, 
aprobând, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul 
de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes 
local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum 
şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de 
funcţii al acestora coroborat cu art. 136, alin. (8), lit. b) și alin. (10) din același act 
normativ, s-a întocmit prezentul raport de specialitate prin care avizăm nefavorabil 
proiectul de hotărâre întrucât este lipsit de obiect. 

         

                 Şef serviciu, 

          Gianina Cristina Dinu                                                  

                                                                                                     Întocmit, 

                                                                                                 Florea Androne   

 

 

 

 

 

 


