
PROIECT 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea colaborării între Consiliul Județean 

Buzău și Liceul cu program sportiv „Iolanda Balaș – Soter” 
pentru derularea Programului județean de pregătire în 

sportul de performanță pentru copii și tineri proveniți din 

mediul rural 
 

 Consiliul Judeţean Buzău, 

        Având în vedere: 
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 12867/2020; 

- raportul Direcției economice a Consiliului Județean Buzău 
nr.12868/2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului județean buzău anexate 
la hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 23/2020 pentru 

aprobarea bugetului propriu al județului pe anul 2020, cu modificările și 

completările ulterioareȘ 

- prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru 
modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

În temeiul art. 173 alin. 1 lit. ”e”, alin. 7 lit.”a” și art. 182 alin. 1 din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1 (1) Se aprobă colaborarea între Consiliul Județean Buzău și Liceul 

cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Șoter” pentru derularea Programului 

județean de pregătire în sportul de performanță pentru copiii și tinerii proveniți 

din mediul rural, elevi în ciclul gimnazial ai unității de învățământ. 

 

 

https://idrept.ro/00202574.htm


 

 

 (2) Scopul colaborării îl reprezintă atragerea copiilor către fenomenul 
sportiv, în funcție de abilitățile constatate și de susținere materială a celor din 

mediul rural cu obiectiv pe termen mediu de constituire a unei resurse sportive 

de performanță (fotbal, handbal, tenis de masă, etc.) la nivelul primăriilor. 

 

Art. 2. Programul județean și respectiv colaborarea se va desfășura pe 

perioada a patru ani școlari, începând cu anul școlar 2020-2021. 
 

 Art. 3 (1) Responsabilitățile principale ale Liceului cu Program Sportiv 

”Iolanda Balaș Șoter” sunt: 
a) asigurarea staff-ului tehnic (personal calificat: antrenori, specialiști); 

b) selecția sportivilor în număr de 20 de copii/an ce vor proveni în 

special din mediul rural; 

c) asigurarea echipamentelor sportivilor în valoare maximă de 200 lei 
pe an competițional; 

d) asigurarea serviciilor de cazare a sportivilor elevi la internatul Liceului 

cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Șoter”; 
e) asigurarea plății indemnizațiilor de efort sub formă de hrană pentru 

sportivii incluși în program, 

f) asigurarea servirii mesei la cantina liceului; 
g) asigurarea pregătirii școlare a sportivilor în colaborare cu 

Inspectoratul Școlar Județean Buzău și cu aprobarea Ministerului 
Educației Naționale; 

h) va comunica la începutul fiecărui an școlar, Consiliului Județean 

Buzău costul cazării elevilor precum și numărul de elevi participanți 
în program. 

 

 (2) Consiliul Județean Buzău își asumă următoarele responsabilități: 
a) susținerea costului lunar al cazării pentru fiecare sportiv 

selecționat în cadrul Programului, elevi ai Liceului cu Program 
Sportiv ”Iolanda Balaș Șoter”, ciclu gimnazial; 

b) susținerea și acordarea după caz, și în funcție de resursele 
bugetului Județului Buzău, a unor premii elevilor sportivi din 

cadrul Programului județean, cu rezultate în cadrul unor 

competiții; 

c) susținerea, în funcție de resursele bugetului Județului Buzău, 

participarea la competiții internaționale, a elevilor sportivi din 

cadrul programului județean. 

 
 Art. 4 Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Șoter” va prezenta 

lunar, pentru luna anterioară, tabelul centralizator al elevilor sportivi selectați 

în Programul județean și costul total al cheltuielilor cu cazarea în vederea 
decontării. 

 
Art. 5. Direcția economică a Consiliului Județean Buzău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 



 

 

Art. 6. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri Instituției Prefectului Județului Buzău, instituțiilor 

interesate, precum și publicarea acesteia pe site-ul autorității publice 

județene. 

 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

 
 

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL 

 JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                                                         MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Nr. 181 
BUZĂU, 09 SEPTEMBRIE 2020 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
              PREȘEDINTE 

 
         NR. 12867/2020 

 
 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea colaborării între 

Consiliul Județean Buzău și Liceul cu program sportiv 
„Iolanda Balaș – Soter” pentru derularea Programului 

județean de pregătire în sportul de performanță pentru 
copii și tineri proveniți din mediul rural 

 
 
 

 
 Proiectul de hotărâre a fost inițiat în vederea derulării în comun de 
Consiliul Județean Buzău și Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Șoter” a 

unui Program județean de pregătire în sportul de performanță pentru copii și 

tineri din mediul rural și elevi în ciclul gimnazial al unității de învățământ. 

 Este cunoscut că în mediul rural sunt mulți copii talentați care, printr-o 

pregătire adecvată, pot deveni sportivi de performanță, dar sunt într-o situație 
vulnerabilă din punct de vedere al resurselor financiare familiale. 

 De aceea, propun să ne asumăm costul cazării în internatul școlar al 
unității de învățământ, care, pentru anul școlar 2020-2021 este de 100 

lei/elev. 
 Așa cum am menționat și în proiectul de hotărâre, vom încerca, ca din 

bugetul județului, să acordăm diverse recompense celor mai merituoși sportivi 

din Programul județean. 
 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 
PETRE - EMANOIL NEAGU 

 

 

 
 

 



 
 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

      NR. 12868/2020 
 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea colaborării între 
Consiliul Județean Buzău și Liceul cu program sportiv 

„Iolanda Balaș – Soter” pentru derularea Programului 

județean de pregătire în sportul de performanță pentru 
copii și tineri proveniți din mediul rural 

 
 

 
 Programul județean de pregătire a copiilor inițiat de Liceul cu Program 
Sportiv ”Iolanda Balaș Șoter”, va funcționa începând cu anul școlar 2020-

2021, filiera vocațională, pe întreg ciclul gimnazial, prin selecționarea copiilor 
cu potențial, care provin în special din mediul rural în vederea pregătirii și 

perfecționării acestora. 
 Consiliul Județean Buzău, în funcție de numărul de copii selecționați 

anual, va prevede anual pe toată perioada de valabilitate a colaborării, 
contribuția financiară care se va asigura de la Capitolul 67.02 ”Cultură, 

recreere și religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli”. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, susținem adoptarea proiectului 

de hotărâre în forma prezentată. 
  

 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 
Ec. Liviu – Mihail Ciolan 

 
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 


