
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind constituirea Comisiei de evaluare a solicitărilor 

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” pentru mandatul 2020-2024 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 

Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a proiectului 

de  hotărâre, înregistrat la nr. 6352/13.04.2021; 
- raportul Direcţiei juridice și administrație publică locală înregistrat la                  

nr. 6353/13.04.2021; 

- 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 37/28.03.2019 privind 

aprobarea Metodologiei 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; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 73/2021 pentru 

aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul 
propriu al judeţului Buzău pentru anul 2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 55/8.04.2021 privind 

aprobarea bugetului propriu al  judeţului Buzău pentru anul 2020;   
- prevederile art. 181 alin. (2) lit. „a‟ și „b‟ și art. 671 alin. (2) și (3) din 

Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 

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 și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se constituie Comisia de evaluare a solicitărilor cluburilor sportive 

pentru finanțarea activităților sportive în următoarea componență: 



1. Baciu Gabriel Paul - consilier județean, președinte al Comisiei 
pentru administrație publică locală, juridică, de 

disciplină, apărarea ordinii publice, respectării 

drepturilor și libertăților; 
2. Bușcu Alexandru - consilier județean, președinte al Comisiei de 

studii, prognoze economico-sociale, buget-

finanțe și administrarea domeniului public și 
privat al județului; 

3. Lungu Marius - director executiv adjunct, Direcția economică 

a Consiliului Județean Buzău; 
4. Răican Doinița Elena  - șef Serviciul juridic-contencios din cadrul 

Direcției juridice și administrație publică locală 

a Consiliului Județean Buzău; 

5. Ungureanu Adriana Monica - consilier Serviciul buget, impozite, taxe, 
evidență patrimoniu și monitorizare unități 

subordonate din cadrul Direcției economice a 

Consiliului Județean Buzău 

  
Art. 2. Pe data prezentei, art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău 

nr. 37/28.03.2019 se abrogă. 
   

Art. 3. Secretarul General al Judeţului Buzău va comunica hotărârea 
Instituției Prefectului – Județul Buzău, instituțiilor publice și autorităţilor 

interesate și va asigura publicarea pe site-ul autorității publice județene. 
 

 

PREŞEDINTE, 

  

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 

              CONTRASEMNEAZĂ, 
                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 

             MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

Nr. 78 
BUZĂU, 29 APRILIE 2021 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri. 

 

 



 

 CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

              PREŞEDINTE    
      Nr. 6352/13.04.2021 

 
 

 

REFERAT 

la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de 

evaluare a solicitărilor 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”  

pentru mandatul 2020-2024 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 37/2019, a fost aprobată 

Metodologia de alocare a unor sume din bugetul județului Buzău pentru 

finanțarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza 

județului Buzău. 

Conform acestei Metodologii, la nivelul autorității județene se constituie 

Comisia de evaluare a îndeplinirii condițiilor pentru finanțarea activităților 

sportive, comisie compusă din consilieri județeni și funcționari din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Buzău. 

De asemenea, precizăm faptul că urmare alegerilor locale din                              

27 septembrie 2020, componența Consiliului Județean Buzău s-a schimbat, 

astfel că se impune și actualizarea componenței Comisiei de evaluare.   

Pentru aceste motive propun adoptarea proiectului în forma prezentată.  

 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

  



         CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE 

                  PUBLICĂ LOCALĂ 
              Nr. 6353/13.04.2021 

 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de 

evaluare a solicitărilor 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”  

pentru mandatul 2020-2024 

 

 

Conform prevederilor art. 181 alin (2) din Legea nr. 69/2000 a educației 

fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 

deliberative ale administrației publice locale, prin hotărâre, pot aloca sume din 

bugetul local pentru finanțarea programelor sportive ale cluburilor de drept 

public și privat înființate pe raza administrativ-teritorială. 

De asemenea, conform art. 671 alin. (3) din legea menționată, procedura, 

criteriile, categoria de participanți la activitățile sportive, etc., se stabilesc prin 

hotărâre a autorităților deliberative ale administrațiilor publice locale atunci când 

acestea alocă sume pentru finanțarea activităților sportive. 

Urmare modificărilor legislative, prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău 

nr. 37/2019 a fost aprobată Metodologia de alocare a unor sume din bugetul 

județului Buzău pentru finanțarea cluburilor sportive de drept public și privat 

înființate pe raza Județul Buzău. În baza acestei Metodologii s-a constituit 

Comisia de evaluare a îndeplinirii condițiilor pentru finanțarea activităților 

sportive, comisie compusă din consilieri județeni și funcționari din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Buzău. 

Modificarea componenței Consiliului Județean Buzău, urmare alegerilor 

locale din anul 2019, impune și modificarea componenței nominale a Comisiei 

de evaluare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 
MIRELA OPREA 


