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REFERAT 

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 prevederil art. 129, alin. (1), 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, art.1, alin. (1) - (2), 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 Functionare, anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de funcţii, 
precum şi anexei 4- Normele Financiare proprii. 

Propunerea de aprobare aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare 
şi Functionare, 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 
ca urmare 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. 

  
 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 aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare şi Functionare, 
anexei 2- Organigrama, anexei 3- Statul de funcţii, precum şi anexei 4- Normele 
Financiare proprii. 
 
             

 

Director,  

Ion CAZAN   

 

 


