
 

 
 

 

ROMÂNIA  

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor  

sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității  

Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2021 
 
     Consiliul Judeţean Buzău; 

      Având în vedere: 

— referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre  înregistrat la nr.1207/22.01.2021; 

— raportul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Buzău înregistrat la 

nr.1208/22.01.2021; 

— avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 

— avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 

— solicitările formulate de „Handbal Club Buzău 2012” nr.10/18.01.2021 

înregistrată sub nr.903/18.01.2021 și de Asociația „Fotbal Club Metalul 

Buzău”nr.4/18.01.2021 înregistrată sub nr. 884/18.01.2021; 

— prevederile Capitolului VI-5.3-5.5 din Metodologia de alocare a unor 

sume din bugetul Județului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor 

sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-

Teritoriale Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate 

publică „Promovarea sportului de performanță”- formă actualizată, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.37/2019; 

— prevederile art.181 alin.(2) lit.„a” și „b” din Legea nr.69/2000 a Educației 

fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; 

— prevederile art.40 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

În temeiul art.173 alin.(1) lit. „f” și art.182 alin.(1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare,                                  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 850.000 lei clubului sportiv 

„Handbal Club Buzău 2012” pentru finanțarea parțială a returului Ligii 
naționale de handbal, an competițional 2020-2021. 

 



 

 

 Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 165.000 lei Asociației „Fotbal 

Club Metalul Buzău” pentru finanțarea parțială a Returului Campionatului 

Ligii a-3-a. 

 

Art.3. Sumele prevăzute la art.1 și 2 se vor vira în trei tranșe lunare 

pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2021. 

 

Art.4. Justificarea utilizării sumei acordate se face conform 

metodologiei și contractului de finanțare perfectat. 

 

Art.5. Direcţia economică a Consiliului Judeţean Buzău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii, Instituției Prefectului Județului Buzău, autorităților și persoanelor 

juridice interesate precum și publicarea pe site-ul Consiliului Județean 

Buzău. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 
 

 

 
            CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 
 

           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  
                                       

 

Nr. 4 
BUZĂU, 28 IANUARIE 2021 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, - abţineri. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

           PREŞEDINTE 
   NR.1207/22.01.2021 

 

 

REFERAT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea finanțării 

parțiale a activității cluburilor  
sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității  

Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2021 
 
 

Prezentul proiect de hotărâre a fost inițiat cu respectarea prevederilor 

legale, pentru a susține participarea cluburilor sportive de drept public și 

privat în competițiile sportive structurate pe tur/retur de an competițional 

(doi ani calendaristici) în condițiile în care bugetul județului Buzău pe anul în 

curs nu a fost adoptat. 

Având în vedere că a început returul campionatului 2020-2021, fapt ce 

implică cheltuieli ale cluburilor cu pregătirea și desfășurarea activităților 

sportive specifice, considerăm că este necesară alocarea sumelor 

corespunzătoare cu respectarea principiului prevăzut de Legea finanțelor 

publice locale, în sensul că până la aprobarea noilor bugete, se aplică, în 

continuarea bugetele anului precedent, neputând depăși de regulă, 1/12 din 

prevederile bugetare ale acestuia. 

În consecință, raportat la solicitările formulate de Clubul Sportiv 

„Handbal Club Buzău 2012” și Asociația „Fotbal Club Metalul Buzău” propun 

acordarea sumei de 850.000 lei și respective 165.000 lei pentru acoperirea 

cheltuielilor aferente participării acestora în returul campionatului 2020-2021 

(ianuarie-martie 2021). 

Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 

 

PREŞEDINTE, 

 

PETRE-EMANOIL NEAGU 



 

 

 
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
   DIRECŢIA ECONOMICĂ 

    Nr.1208/22.01.2021 
 

 
 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea finanțării 
parțiale a activității cluburilor  

sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității  
Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2021 

 

 
 

Proiectul de hotărâre inițiat răspunde unei situații deosebite generate 

de faptul că bugetul județului Buzău pentru anul 2021 nu a fost adoptat iar 

returul campionatului 2020-2021 pentru cluburile sportive va începe înaintea 

adoptării bugetului pe anul 2021. 

 Menționăm faptul că în același mod s-a procedat și în anul 2020, cu 

respectarea prevederilor din Metodologia de alocare a unor sume din bugetul 

județului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept 

public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale județul 

Buzău. 

 Cu respectarea prevederilor art.40 alin.(1) din Legea nr.273/2006, 

sumele propuse pentru alocare se încadrează în limita de 1/12 din suma 

alocată în anul 2020 pentru aceste activități. 

 

 

 

 

              DIRECTOR EXECUTIV, 

 
MIHAIL-LIVIU CIOLAN 


