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HorARAne
privind organizarea unei noi sesiuni de finanlare a activitdtii
de performanli a structurilor sportive locale - ramura fotbal

feminin

Consiliul Judetean Buz5u;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Vicepregedintelui Consiliului Judelean BuzEu-
domnul Lungu Romeo inregistrat5 sub nr. L2BL3/2O.O9.2OL7;

- nota Directiei economice inregistrat5 sub nr. L2737/20L7.
- avizul de legalitate al Secretarului Judelului BuzEu dat pe proiectul de

hotd16re;
- prevederile art. 3 din HotSr'6rea Consiliului Judelean Buz5u nr. 32l2OL6 -

Metodologia de alocare a sumelor;
- prevederile HotE16rii Consiliului Judelean BuzEu nr. 77l2OL7 pentru

aprobarea aloc5rii sumelor destinate finan!5rii activitS[ilor de performan!5
a structurilor sportive locale participante la competi[iile nalionale gilsau
internafionale in anul bugetar 20L7, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

- prevederile art. 2,3,t9t alin. (1) lit, "b" 9i 69 din Legea educaliei fizice 9i
sportului nr. 69/2OOO, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare,

in temeiul art. 91 alin. (1) lit. ,,f" gi art, 97 din Legea nr. 2L5/2OOL a
administratiei publice locale, republicatS, cu modific5rile gi completdrile
u lterioa re;

HorARAgre:

Art. 1. Se aprob5 organizarea unei noi sesiuni de finanfare a activitS[ii de
performan[d a structurilor sportive locale - ramura sportivt fotbal feminin cu
urmStorul calendar:

a) depunerea cererii insofit5 de documentele conform Metodologiei aprobat5
prin art. 3 din Hot5rdrea Consiliului Judefean BuzEu nr. 32/2016 pSnE la data de
06 octombrie 2OL7;



b) verificarea indeplinirii de c5tre solicitanfi a condi[iilor impuse prin
Metodologie de cStre Comisia de evaluare p6nE la data de ll octombrie 2OL7;

c) propunerea gi aprobarea/respingerea solicitdrilor, respectiv perfectarea
contractelor de finanfare in termen de cel mult 3 zile de la data emiterii dispozi[iei
ordonatorului de credite.

Art.2. Finanfarea care face obiectul art. l este de 9252 lei.

Art.3. Secretarul jude[ului BuzEu va asigura comunicarea hot5rdrii
autorit5tilor interesate precum gi publicarea pe site-ul Consiliului judelean BuzEu.

PRE$EDINTE

PETRE'EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL JUDETULUI BU zAU,

MIHAI.LAURENTIU GAVRILA
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 128 L3 / 19.09.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirire privind organizarea unei noi sesiuni

de finanlare a activitdtii de performanfd a structurilor
sportive locale - ramura fotbal feminin

Proiectul de hot516re a fost ini[iat in considerarea unui rest din suma totalS

stabilit5 prin HotEr6rea Consiliului Judefean Buz5u nr. 77/2OL7 de 3OO0O lei

disciplinei sportive "fotbal feminin".

Apreciez ca oportun organizarea unei noi sesiuni de evaluare in condiliile in

care sunt structuri sportive locale angrenate in activitSli de performanf5 in

fotbalul feminin.

Propun plenului Consiliului Judefean BuzEu adoptarea hotb16rii in forma
prezentatS.

VICEPRESEDINTE,

ROMEO LUN-GU



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA ECONOMICA

NF.. 
'1t14+ 

,//1 Cg 2o)l

NOTA
privind situalia alocirii sumelor destinate finanl5rii

activitifilor de performan[i a structurilor sportive locale in
anul bugetar 2OL7

1n baza HotE16rii Consiliului Judelean BuzSu nr. 77/23.03.2017 pentru
aprobarea aloc5rii sumelor destinate finanf5rii activitSlilor de performan[E a
structurilor sportive locale participante la competiliile na[ionale gilsau
internafionale in anul bugetar 2017, aga cum a fost modificat5 prin
Hot5rSrea Consiliului Jude[ean Buz5u nr.LOO|2OLT gi HotSr6rea Consiliului
Jude[ean Buz5u nr. L67/20t7, au fost alocate sume pentru finan[area mai
multor discipline sportive cum sunt: handbal bEie[i gi fete, rugby, 9ah, fotbal
in sal5, fotbal feminin 9i masculin.

ln cadrul celor dou5 sesiuni de evaluare a solicit5rilor de finanfare,
sumele pentru majoritatea disciplinelor sportive au fost epuizate, mai pulin
pentru disciplina "fotbal feminin" unde la cea de a doua sesiune de evaluare
nu au fost solicit5ri.

Men[ionbm c5 pentru aceastd ramur5 sportiv5 a fost alocatS, prin
hot516re a Consiliului Judefean, suma totalS de 30.000 lei.

La sesiunea din aprilie 2017, la disciplina sportiv5 "fotbal feminin" a
fost depusS solicitare din partea " Atletic club oNIx zoLo" pentru suma de
20,748 lei care s-a alocat conform contractului de finan[are
nr. 5674/ 21.O4.2OL7, r5mdnSnd astfel neatribuit5 suma de 9.252 lei ca
urmare a faptului cE la sesiunea din iulie 2OL7 nu au fost solicit5ri.

iI DIRECTOR EXECUTIV,

LIVIU - MIHAIL CIOLAN


