ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
HoTARARE

pentru aprobarea alocirii sumelor destinate finanlirii
activitSfilor de performanti a structurilor sportive locale
participante la competiliile nalionale 9ilsau internalionale
in anul bugetar 2O18
Consiliul Judelean BuzSu;
Avend in vedere:

expunerea de motive a Presedintelui Consiliului ludelean BuzEu
inregistratE sub nr. 1781/05,02.2018;
raportul Directiei economice inregistrat sub nr. 1782l05.02.2018;
avizul de legalitate al Secretarului Judelului BuzEu dat pe proiectul
de hot6r6re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Buzdu
anexate la hotSr6re;
prevederile art. 3 din HotSrerea Consiliului Judelean Buzdu
ff. 32/2076 - Ivletodologia de alocare a sumelor;
prevederile HotErerii Consiliului Judelean BuzEu nr. 2612018 privind
aprobarea bugetului propriu al judelului BuzEu pentru anul 2018;
prevederile att. 2, 3, 181 alin.(1) lit. ,,b" si 69 din Legea educaliei
fizice gi sportului nr. 69/2000 cu modificSrile gi complet5rile
u lterioare,

in temeiul art. 91 alin. (1) lit. ,,f" St art. 97 din Legea nr. 2tS/2OOt
privind administratia publicd local;, republicat5, cu modificSrile Si completSrile
u

lterioa re,

HOTARiSTE:

Art. 1. Se aprobii a ocaTea sumet de 1.100,000 lei din bugetutjudelului
Buz;u pentru anu 2018 pentru finaniarea activitSlilor de performant5 a
structurilor sportive locale, participante la competitiile na!ionale (primele douE
egaloane valorice) si/sau internalionale repartizatd astfel pe ramuri sportive:

a)

handbal masculin - 550.000 lei;

- 20.000 lei;

b) 9ah
c) fotbal

in

salS

- 50.000 lei;

d) fotbal fem inin

- 30.000 lei;

e) fotbal mascu lin

- 450.000 lei.

Art. 2, Repartlzarea sumelor prevezute la art. 1 se realizeaz5 in doue
tran;e/ pentru activit5tile sportive de performan!5 desfSgurate in anul bugetar
2018 pentru anul competiiional20lT - 2018 respectiv 2018 - 2019.

Art. 3. (1) Se aprobE

Calendarul operalional pentru repartizarea
sumelor prev;zut in anexa care face parte integrantE din prezenta hotdrdre.

(2)

Depunerea solicitdrllor se realizeazA in conformitate cu
I4etodologia aprobat5 prin art. 3 din Hotdrarea Consiliului Judetean BuzSu

nr.32/2076.

(3)

Capitolul

corespunz5tor alin. ( 1).

Art.4.

III

pct.3.1 din tvletodologie se modifici

Direciia economic; va aduce la indeplinire prevederile prezentei

hotE rAri.

Art. 5.

Secretarul ludelului BuzEu va asigura comunicarea hot5rdrii
autoritdlilor interesate, precum 9i publicarea pe site-ul Consiliului Judetean
Buzdu.

PRESEDINTE/

OIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
CRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA

NR,42
BUZAU, 16 FEBRUARIE 2018
Hotirarea a fost adoptati cu 29 voturi ,,pentru",

- abtineri de cei 30 consilieri judeteni prezenti.

- voturi ,,impotriv5,,/

(Dornnul consi ierjudetean Petre Adrian Robert nu particip; a vot fiind sub incidenla
art. 46 alin. (1) coroborat cu art. 9B din Legea nr. 215/2001).

Anexd la HCJ nr. 4.2,

lz0La

CALENDAR OPERATIONAL
1. Pentru

activititile aferente anului competitional 2017 - 2018.

a) depunerea cererii insolitd de documentele solicitate p6nd la data
de 22.02.2018;

b) verificarea indeplinirii de cEtre solicitan!i a conditiitor impuse prin
metodologie de c5tre Comisia de evaluare p6nE la data de
02.03.2018;

c) propunerea

gi

aprobarea solicitSrilor, respectiv perfectarea
5 zile de la

contractelor de finanlare in termen de cel mult
emiterea dispoziliei ordonatorului de credite,
2. Pentru

activititile aferente anului competitional 201g - 2019.

a) depunerea cererii insolit5 de documentele solicitate panE la data
de 29.06.2018;

b) verificarea indeplinirii de c5tre solicitanti a condiliilor impuse prin
metodologie de c5tre Comisia de evaluare p6nd la data de
06.07,2018;

c) propunerea

si

aprobarea sollcitdrilor, respectiv perfectarea

contractelor de finantare in termen de cel mult 5 zile de data
emiterii dispoziliei ordonatorului de credite,

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE

NR. 1781/05.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru aprobarea alocdrii sumelor destinate finantirii
activitSlilor de performanti a structurilor sportive lbcale
participante la competiliile nalionate gilsau internationale
in anul bugetar 2O18
in

baza modific;rilor aduse Legii educatiei fizice si sportLtlui nr.
69/2000, autoritElile publice locale au posibilttatea legatE sE aloce sume
pentru finantarea activit5lilor de performanlS a structurilor sportive locale

particlpante la competitiile naiionale si/sau internalionale.
in acest sens gi in anul 2017, pentru anii competitionati 20162017 (retur) si 2017-2078 (tur), in baza prevederilor legale, Consiliul judetean
Buzdu a alocat prin HotSrarea nr. 77/ZOt7, cu modific5rile si completdrile
ulterioare, urm5toarele sume, defalcate pe ramuri sportive:
- handbal - 490,000 lei dtn care 40O,OO0 lei handbal masculin si
90.000 lei handba I feminin;
- rugby - 156.000 lei;
- sah - 20.000 lei;
- fotbal in sal; - 50.000 lei;
- fotbal feminin - 30.000 lei;
- fotbal masculin - 170.000 lei.
Pentru anul 2018 propunem ca ramurile sportive beneficiare ale
unor astfel de sume s; fie handbal masculin, sah, fotbal in salE, fotbal
mascu lin si fotbal feminin.

Suma propusE pentru aceste activit;ti de performan!E

a

structurilor sportive locale in acest an prln proiectul de hot;rere initiat este
prev5zut5 in bugetuljudetului BuzEu pentru anul 2018,

PRESEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

coNsrLruL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA

Nr, 1782lO5.O2.2OLA

RAPORT

la proiectul de hotdr6re pentru aprobarea alocirii
sumelor destinate finan!5rii activitStilor de performanli
structurilor sportive locale participante la competitiile
nalionale gilsau internalionale in anul bugetar 201g

Sumele propuse prin proiectul de hotE16re lniliat sunt prev5zute in
bugetul propriu al judetului BuzEu aprobat pentru 2018.

Ramurile sportive care consUtuie obiect

al alocErii prin

structurile

sportive locale sunt bine reprezentate, din punct de vedere al performangelor
la nivel judelean si national.

ol."ro*

ExEcurrv,

