
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL  LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, 
anexei 2- Organigrama, anexei 3 - Statul de funcţii, precum şi anexei 4 - 

Normele Financiare proprii 
 
 

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

Având în vedere:   
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat 

sub nr. 21/CLM/22.01.2020; 
-  extras din hotărârea nr. 01 din 13 ianuarie 2020 a Comitetului 

Director al Sport Club Municipal Gloria Buzău; 
-  referatul nr. 385 / 21 ianuarie 2020  al directorului Sport Club 

Municipal Gloria Buzau; 
- referatul nr. 386/21 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1- 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, anexei 2- Organigrama, 
anexei 3- Statul de funcţii, precum şi anexei 4- Normele Financiare proprii; 

- raportul comun de specialitate nr. 10567/27.01.2020 al Directiei 
Economice, al Serviciului Juridic si Contencios Administrativ si al 
Serviciului Resurse Umane, Prognoza, Organizare, Cooperare 
Interinstitutionala; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-
financiarea Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor 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; 

- prevederile art. 3, alin. (1), art. 181, alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 671, 
alin. (3) din Legea nr. 69/2000  - legea educaţiei fizice şi sportului, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 
   În temeiul  prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și lit. d), alin. 
(3), lit. c) şi alin. (7), lit. f), art. 139, alin. 1 și alin. 3, lit. h), coroborat cu art. 
5, lit. cc) şi art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. c) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,  



H O T Ă R Ă Ş T E: 
      Art.1 – Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, 
anexa 1 parte integrantă din această Hotărâre. 
     Art. 2 – Se aprobă Organigrama, anexa 2 parte integrantă  din 
aceasta Hotărâre.  
     Art. 3 - Se aprobă Statul de funcţii, anexa nr. 3  parte integrantă  din 
această Hotărârea. 
     Art. 4 - Se aprobă Normele Financiare proprii, anexa nr. 4 parte 
integrantă  din această Hotărâre. 
     Art. 5 - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 
01 februarie 2020, la Sport Club Municipal Gloria Buzău. 
    Art. 6 -  Începând cu data adoptării prezentei hotărâri orice prevederi 
contrare îşi încetează aplicativitatea.  
    Art. 7- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Directiei 
Economice, Serviciului Resurse Umane, Prognoza, Organizare, 
Cooperare Interinstitutionala, Serviciului Juridic si Contencios 
Administrativ, precum si Sport Club Municipal Gloria Buzau, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.            

            

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Ionut Sorin Apostu  

 
 
 
                                                                  

CONTRASEMNEAZĂ:                                                                                  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

CU ATRIBUȚII DELEGATE, 
Elena – Camelia Toma                                                                           

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 30 ianuarie 2020 
Nr. 22  
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 1 și 
alin. 3, lit. h), coroborat cu art. 5, lit. cc) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 14 voturi pentru, 8 abţineri și 1 
vot împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 23 consilieri prezenţi la 
ședinţă. 

 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- PRIMAR – 

Nr. 21/CLM/22.01.2020 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de 

funcţii, precum şi anexei 4- Normele Financiare proprii 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), lit. a) și lit. d), alin. 
(3), lit.c) şi alin. (7), lit. f), art. 139, lit. h) şi art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), 
lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare şi art. 3, alin. (1), art. 181, alin. 
(1), alin. (2), lit. a), art. 671, alin. (3) din Legea nr. 69/2000  - legea 
educaţiei fizice şi sportului, modificată şi completată, Consiliul Local al 
Municipiului Buzău are competenţe exclusive în ceea ce priveşte 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Organigrama, 
Statul de funcţii şi Normele Financiare proprii ale Sport Club Municipal 
Gloria Buzău. 

  Sport Club Municipal GLORIA Buzău, instituţie publică de interes 
local  din subordinea Consiliului Local, propune  aprobarea anexei 1- 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, anexei 2- Organigrama, 
anexei 3- Statul de funcţii, precum şi anexei 4- Normele Financiare proprii. 

Propunerea de aprobare anexei 1- Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de funcţii, precum şi 
anexei 4- Normele Financiare proprii, survine ca urmare a modificărilor 
substanţiale intervenite ȋn activitatea clubului ȋn ceea ce priveşte 
modificarea cadrului legislativ, şi anume a Legii 69/2000 – legea educaţiei 
fizice şi sportului, a creşterii numărului de secţii  sportive active de la cinci 
la unsprezece şi a rezultatelor sportive interne şi internaţionale. 

Ȋn prezent, clubul, funcţionează cu aceeaşi organigramă de la 
ȋnfiinţarea sa, dată la care erau active cinci secţii sportive cu un număr de 
sub 100 de sportivi profesionişti, cu o activitate sportivă desfăşurată la 
nivel judeţ sau ȋn ligile inferioare. 



Actualmente, clubul funcţionează cu unsprezece secţii pe ramură de 
sport, având legitimaţi un număr de 320 sportivi profesionişti, şi un număr 
de 350 juniori. Clubul participă ȋn liga naţională - Liga Florilor handbal 
feminin, Super Liga CEC BANK rugby, Liga a II-a fotbal, precum şi la 
competiţii naţionale şi internaţionale sporturi individuale ȋn condiţii de 
participare mult mai complexe.  

Organigrama şi statul de funcţii propuse de aparatul administrativ şi 
de specialitate corespunde cerinţelor ȋndeplinirii obiectivelor de 
performanţă asumate de club pentru perioada următoare, fiind ȋn 
concordanţă cu prevederile Anexei VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a) şi b) din 
Legea 153/2017 – legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice modificată şi completată şi art. 67, alin. (1), lit. a), b) şi c) din 
Legea 69/2000 – legea educaţiei fizice şi sportului, modificată şi 
completată. 

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- 
-Serviciul Juridic si Contencios Administrativ- 

- Directia Economica- 
  Nr. 10567/27.01.2020 

 
 

RAPORT  COMUN DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de funcţii, precum şi anexei 4- Normele 

Financiare proprii, 
 

   Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare, anexei 2- Organigrama, anexei 3 - Statul de funcţii, precum şi 
anexei 4- Normele Financiare proprii, 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, stipulând 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 art. 181, alin. (1) şi (2), lit. a), art. 29, alin. (1) din Legea nr. 69/2000 
privind educația fizică și sportul, cu modificarile si completarile ulterioare. 
  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, 
organigrama şi statul de funcţii documente are au fost modificate şi completate ulterior. 

La data iniţierii prezentului proiect de hotărâre, Clubul Sportiv Municipal Gloria Buzău 
funcţionează cu un număr de 11 secţii active, având legitimaţi un număr de 320 sportivi 
profesionişti, şi un număr de 350 juniori. Clubul participă ȋn liga naţională - Liga Florilor 
handbal feminin, Super Liga CEC BANK rugby, Liga a II-a fotbal, precum şi la competiţii 
naţionale şi internaţionale sporturi individuale ȋn condiţii de participare mult mai complexe.    

Această propunere survine ca urmare a modificărilor substanţiale  intervenite ȋn 
activitatea clubului datorită modificării cadrului legisltiv, şi anume a Legii 69/2000-Legea 
Educaţiei Fizice si Sportului, a Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, a participării clubului ȋn competiţii sportive din ligile superioare organizate de 
federaţiile sportive pe ramură de sport, precum şi la competiţii internaţionale a sportivilor din 
cadrul secţiilor sporturi individuale. Din documentele ataşate proiectului de hotărâre, a 
Referatului întocmit de Directorul Clubului, a Notei Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 
45785/24/RG/15/DAS/16.01.2020, inregistrata la SCM Gloria Buzau sub nr. 256/16.01.2020 
şi prin compararea structurii propuse cu cea existentă, am constatat următoarele:  

Prin Referatul nr. 386 din 21.01.2020 a directorului Sport Club Municipal Gloria Buzău, 
se arată că în ședinţa Comitetului Director al Sport Club Municipal Gloria Buzău  din data de 
13 ianuarie 2020, membrii Comitetului Director au votat în unanimitate de voturi aprobarea 
anexei 1- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- 
Statul de funcţii, precum şi anexei 4- Normele Financiare proprii.  



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. 1 din 13 ianuarie 
2020 al Comitetului Director al Sport Club Municipal Gloria Buzau se constată: 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a suportat mai multe modificări ȋn 
decursul celor doi ani de funcţionare şi acesta nu conţine activităţi ale aparatului 
funcţional modificat structural. Unele competenţe ale Comitetului Director interferau 
cu competenţele conducerii executive sau se suprapuneau peste acestea; 

- clubul are prevăzut ȋn statul de funcţii actual un număr de 25 de posturi personal 
de conducere şi execuţie; 

- prin noul stat de funcţii se menţine numărul de 25 posturi personal de conducere şi 
de execuţie; 

- clubul funcţionează cu aceeaşi organigramă de la infiinţarea sa dată la care erau 
active cinci secţii sportive şi un număr de sub 100 sportivi profesionişti.  

- secţiile sportive prin afilierea clubului la federaţiile de specialitate activau ȋn 
competiţiile de nivel judeţ sau ligile inferioare.   

- ȋn prezent, clubul funcţionează cu unsprezece secţii sportive, cu un număr de 
peste 320 de sportivi profesionişti şi 350 sportivi juniori legitimaţi, participă ȋn 
competiţiile organizate de federaţiile pe ramură de sport ȋn ligile superioare, 
condiţiile de participare fiind mult mai complexe. Pentru atingerea obiectivelor de 
performanţă stabilite se apreciază că fară o structură administrativă ȋn sport şi de 
specialitate ȋn domeniul sportiv, aceste obiective nu pot fi atinse. 

- pentru comparaţie CSM Bucureşti activează cu 12 secţii sportive şi cu un aparat 
administrativ şi de specialitate ȋn domeniul sportului de 70 persoane. 

- Sport Club Municipal Gloria Buzău activează cu 11 secţii sportive şi cu un aparat 
aministrativ şi de specialitate de 25 persoane.  

- Organigrama şi statul de funcţii propuse pentru aparatul administrativ şi de specialitate 
este intocmita ȋn concordanţă cu prevederile Anexei VIII, Cap. II, pct. IV, lit. a) şi b) din 
Legea 153/2017 – legea – cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor 
art. 67^1, alin. (1), lit. a), b) şi c) din Legea 69/2000 – legea educaţiei fizice şi sportului, 
modificată şi completată. 
Adoptarea unei hotarari pentru aprobarea normelor financiare pentru activitatea 
sportiva desfasurata de Clubul Sportiv Municipal GLORIA, va asigura cadrul juridic 
corespunzator pentru finantarea activitatii sportive in domeniul sportului de 
performanta la nivelul acestei institutii. In mod corelativ, realizarea in conditii de 
deplina legalitate a programelor sportive va asigura sustinerea sportului de inalta 
performanta la nivelul municipiului, continuarea traditiei si performantelor obtinute in 
anii anteriori, precum si dezvoltarea sportiva pe plan local, national si international. 

     Ȋn conformitate cu prevederile art. 671, alin. (1), lit. a), b) şi c) din legea 69/2000 legea 
educaţiei fizice şi sportului, modificată şi completată, clubul a prevăzut pentru sportivi, 
antrenori, medici şi alte persoane care participă la activitatea sporivă.  

 Luând în considerare: 
        - extras din hotărârea nr. 01 din 13 ianuarie 2020 a Comitetului Director al Sport 
Club Municipal Gloria Buzău; 
       -  referatul nr. 385 / 21 ianuarie 2020  al directorului Sport Club Municipal Gloria 
Buzau in vederea promovarii pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Buzau; 
      - referatul nr. 386/21 ianuarie 2020 privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de funcţii, precum 
şi anexei 4- Normele Financiare proprii; 

            - Referatul de aprobare a primarului municipiului Buzău nr. 21/22.01.2020 privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare anexa 1, Organigrama anexa 
2,  Statul de funcţii anexa 3, precum şi  Normele Financiare proprii anexa 4. 

             - prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (3), lit.c) şi alin. (7), lit. f), art. 139, lit. h) 
şi art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 3, alin. (1), art. 181, 



alin. (1), alin. (2), lit. a), art. 671, alin. (3) din Legea nr. 69/2000  - legea educaţiei fizice 
şi sportului;  

               Având în vedere cele menționate anterior, Consiliul Local al municipiului Buzău 
are obligația de a aproba 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, iar conducerea executiva a SCM GLORIA Buzau are obligatia de a 
pune in aplicare prevederile legislatiei in vigoare precum si a hotararilor consiliului local.  

Menţionăm că încadrările cu contract de activitate sportivă vor respecta 
prevederile art. 67 ^1, alin.(1), respectiv lit. f) din Anexa, conform Legii educaţiei fizice şi 
sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare precum şi respectarea 
Ordinului nr. 35 din 26 ianuarie 2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor 
pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare referitor la 
nivelul studiilor solicitate personalului retribuit potrivit Normelor financiare proprii, precum 
şi în baza Ordinului 631/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de 
activitate sportivă.  

Față de cele relatate mai sus este necesară adoptarea unei hotărâri privind 
aprobarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare anexa 1, Organigrama anexa 2, 
Statul de funcţii anexa 3, precum şi Normele Financiare proprii anexa 4. Proiectul de 
hotarare este prezentat in contextul legislatiei generale si specifice, respectiv Legea 
finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul adminisrativ,Legea educatiei fizice si a sportului nr. 69/2000, 
cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 
631/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportiv,  avizăm 
favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de 
inițiator. 

 
 

           Directia Economica                           Serviciul Juridic si Contencios Administrativ,   
           Director Economic,                                                      Consilier juridic,  
       Laurentiu – Iulian Vasile                                                      Viorel Dima 
 
 
 
 
 
 
 

      Serviciul Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională 
                                                             Sef serviciu, 
                                                     Gianina-Cristina Dinu 
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