
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

 

HOTĂRÂRE  
privind stabilirea unor măsuri în exercitarea de către 

Județul Buzău a calității de membru al Asociației Sportive 
„Fotbal Club Buzău” 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.  9536/15.06.2021; 

- raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală nr. 
9537/15.06.2021; 

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

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 90/2021 pentru 
aprobarea aderării Județului Buzău ca membru asociat la Asociația 

Sportivă „Fotbal Club Buzău”; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații 
și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f”, şi art. 182  alin. (1) din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se desemnează reprezentanții Județului Buzău în organele de 

conducere ale Asociației Sportive „Fotbal Club Buzău”, după cum urmează: 
 

a) Adunarea Generală 
a Acționarilor : 

 

 
Mihai-Laurențiu Gavrilă  

 
- - Secretarul General al 

Județului Buzău. 

-  
b) Consiliul Director: Dragoș-Ionuț Cefălan - Șef Birou audit public 

intern în cadru 
aparatului de 

specialitate al  
Consiliului Județean 

Buzău; 
 

 Gheorghe Guiu   
 

 
 



 
                                 

 
 

Art. 2. (1) Se ia act de forma actualizată a Statutului Asociației 
Sportive „Fotbal Club Buzău” prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
 

             (2) Se împuternicește reprezentantul Județului Buzău în 
Adunarea Generală a Acționarilor să voteze „Pentru”, forma actualizată a 

Statutului Asociației. 
 

Art. 3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, persoanelor desemnate, 
Asociației Sportive „Fotbal Club Buzău”, precum și publicarea pe site-ul 

autorității publice județene.  
 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 
 
 

      CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                      MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 
 

 

NR. 109 
BUZĂU, 17 IUNIE 2021 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, - voturi 

„împotrivă”, 4 abţineri. 

 
(Domnul Vicepreședinte Petre Adrian Robert nu participă la vot fiind sub incidenţa        

art.  228 alin. (1) lit. „f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ) 

 

 
 



Anexa 

la Hotărârea Consiliului  

Județean Buzău nr. 109/2021 

 

STATUTUL 

      ASOCIAȚIEI SPORTIVE „FOTBAL CLUB BUZĂU” 
-formă actualizată- 

 

CAPITOLUL I.  DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1 Membrii 

 (1). ASOCIAȚIA SPORTIVĂ „FOTBAL CLUB BUZĂU” este 

constituită din iniţiativa şi pe baza liberului consimţământ al 
următorilor membrii: 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ JUDEŢUL BUZĂU, cu 

sediul instituțional în judeţul Buzău, municipiul Buzău, Bd. Nicolae 
Bălcescu, nr. 48, cod de identificare  fiscală 3662495, în calitate de 

membru asociat. 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL  Buzău,  cu 

sediul instituțional în judeţul Buzău, municipiul Buzău, strada Piața Daciei 
nr. 1, cod de identificare fiscală 4233874 în calitate de membru asociat. 

3. SC TV BUZĂU TRUST CAMPUS SRL, cu sediul în municipiul Buzău, 

cartier Micro III, bloc D 3, etaj 1, judeţul Buzău, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub  

nr. J10/1120/2017,  atribut fiscal RO/, cod unic de  înregistrare 38190883 
în calitate de membru asociat. 

4. LUPU MARIAN-CRISTIAN, domiciliat în municipiul Buzău, 
__________________, județul Buzău, CNP _______________, serie act de 

identitate ____, nr. _________, în calitate de membru asociat. 

(2). Forma juridică 

Asociația se înfiinţează în baza dreptului constituțional la libera 

asociere ca persoană juridică română de drept privat, fără scop 
patrimonial, în  baza Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la 

asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și a Legi i nr. 
69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările 

ulterioare, ca structură sportivă, monosportivă, club sportiv de drept 
privat, persoană juridică fără scop lucrativ. 

Art.2. Denumirea 

Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „FOTBAL CLUB 
BUZĂU”, dovada disponibilităţi denumirii se face cu adeverința de 

disponibilitatea a denumirii  nr.155676 eliberată de Ministerul 
Justiţiei la data de 14.09.2016. 

 



 

 

Art.3.Sediul 

(1). Sediul Asociaţiei este în Municipiul Buzău, (urmează a se 

stabili), județul Buzău. 

Sediul asociației poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului 
Director. 

(2). Pentru realizarea scopului  şi a obiectivelor sale, Asociaţia poate 
constitui sucursale, ca structuri teritoriale, fără personalitate juridică, 

conform art.131  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/2000 privind 
asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare. 

Sucursalele se consituie prin hotărâre a adunării generale. 

Art.4. Durata 

 
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „FOTBAL CLUB BUZAU” se constituie şi va 

functiona pe durată nedeterminată. 

         Art.5. Culori  şi însemne 
 

Emblema clubului sportiv este reprezentată în anexa la statut şi 
va fi folosită  pe ştampilă, inscripţii, titluri de orice fel, etc., ale 

acesteia. 
Culorile clubului sportiv sunt roşu, alb şi albastru, iar însemnele 

sunt reprezentate de o minge de fotbal ş i de denumirea asociaţiei. 

 

CAPITOLUL II.  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE 

Art.6. Scopul ASOCAŢIEI SPORTIVE „FOTBAL CLUB BUZĂU” 
este: 

(1). Susţinerea ş i promovarea activităţilor sportive de fotbal, 
fotbal î n  sală ş i minifotbal sub toate formele ş i la toate nivelurile, în 

conformitate cu statutul şi regulamentele Federației Române de Fotbal, 
Federaţ ie i  de Minifotbal din România și/sau Federației Române de 

Minifotbal. 

(2). Organizarea și administrarea activității sportive fotbalistice 

practicate la toate categoriile (copii și juniori, seniori) în conformitate cu 
dispoziţii Legii nr.69/2000, Statutul, Regulamentele AJF, FRF, LPF, FIFA, 

UEFA, EMF și WMF, organizarea și dezvoltarea practicării fotbalului 
profesionist și ridicarea acestui sport la cel mai înalt nivel de performanţă 

sportivă. 

(3). Stabilirea, menţinerea și dezvoltarea legăturilor în domeniul 
sportiv dintre jucători, antrenori, oficiali, suporteri, cluburi,  asociați,  

secții, organisme naționale și internaționale de fotbal, neadmiterea  nici 
unei  discriminări rasiale, religioase sau politice. 

 

 



 

 

Art.7. Obiectivele ASOCAŢIEI SPORTIVE „FOTBAL CLUB 

BUZĂU”. 

Obiectivele asociației sunt : 

a) iniţierea şi susţinerea unor programe şi acţiuni de atragere a tinerilor 
pentru promovarea şi practicarea fotbalului, fotbalului în sală şi a 

minifotbalului; 

b) susţinerea  de  strategii şi  cantonamente  precum şi a altor  forme  

de promovare şi  iniţiere  în ramurile sportive de fotbal, fotbal în sală 
şi minifotbal ; 

c) participarea în competiţiile organizate de Federația Română de 

Fotbal, Federaţia de Minifotbal din România și/sau Federației Române 

de Minifotbal în conformitate cu statutul şi regulamentele în vigoare; 

d) stabilirea unor colaboratori cu alte organizaţii de specialitate din ţară 
şi din străinătate, în vederea creşterii nivelului tehnic al participanţilor 

fotbalului, fotbalului în sală şi a minifotbalului; 

e) organizarea de evenimente, turnee şi competiţii de fotbal, fotbal în 

sală  şi minifotbal cu acordul şi în conformitate cu statutul  şi 
regulamentele Federaţiei Române de Fotbal, Federaţiei de Minifotbal din  

România și/sau Federației Române de Minifotbal; 

f) comercializarea de materiale şi echipamente sportive şi de materiale 
promoţionale; 

g) obiectivele clubului decurg și din reglementările Federaţiei Române 
de Fotbal (FRF), Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), precum și din 

Statutele și Reglementările Federaţiei Internaţionale a Asociațiilor de 
Fotbal (FIFA), a Uniunii  Asociaţiilor Europene de Fotbal (UEFA), 

Federației Europene de Minifotbal (EMF) și Federația Internațională de 
Minifotbal (WMF); 

h) obiectivele specifice ale Asociaţiei, care se circumscriu realizării 

scopului acesteia se stabilesc de către Consiliul Director, înainte de 
fiecare sezon competiţional. 

 

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL 

Art.8. Patrimoniul Asociaţiei. 

(1). Patrimoniul iniţial al clubului sportiv este alcătuit dintr-un 

activ patrimonial î n valoare de 600 lei (şasesute) şi este format din 
aporturile în bani depuse de către membrii fondatori ai asociaţiei în 

cote egale. 

Întregul patrimoniu va fi evidenţiat ş i păstrat în conformitate 

cu legislația română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit 
exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia. 



(2). Clubul sportiv are un regim propriu de administrare şi de 
gestionare a bugetului şi patrimoniului, aprobat de Adunarea 

Generală, în condiţiile legii. 

        (3). Asociaţii vor putea aduce în patrimoniul asociaţiel şi 
aporturi în natură. 

         (4). Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociaţiei: 
 

a) cotizațiile membrilor; 
b) dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în 

condițiile legii; 
c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de club, după caz; 

d) venituri realizate din activităţi economice directe și diverse; 
e) donaţii, sponsorizări, contribuţii, taxe de legitimare; 

f) premii, amenzi, penalizări, etc.; 
g) încasări din vânzarea biletelor de intrare la manifestări cultural-sportive;  

h) drepturi de imagine, publicitate, tv; 
i) sumele primite ca urmare a convențiilor încheiate cu administrațiile şi 

societățile de pronosticuri sportive; 

j) valorificarea materialelor sportive promoționale; 
k) valorificarea contractelor de transfer de jucători și licentelor de joc; 

l) sume rezultate din activitatea de creaţie şi editorială proprie; 
m) profituri din dividende obţinute de la societăţile comerciale proprii sau 

cele în care clubul este asociat sau acţionar, de la asocieri în 
participaţiune sau alte forme de asociere și colaborare realizate în 

condițiile legii; 
n) finanţări nerambursabile conform art. 18^1 din Legea nr. 69/2000 a 

educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 
o)  alte venituri prevăzute de lege. 

 
Art. 9. Clubul poate înfiinţa societăţi  comerciale. Dividendele 

obţinute din activitățile acestor societăți  comerciale,  dacă  nu   se  
reinvestesc   în   aceleaşi   societăţi   comerciale,  se   folosesc 

obligatoriu pentru realizarea scopului clubului. 

Art.10. Clubul  poate  desfăşura  orice  alte   activităţi economice 
directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură 

cu  scopul principal  al clubului. 
 

CAPITOLUL IV.  MEMBRII ASOCIAŢIEI 
 

Art.11. Categorii de membrii 
 

(1). Membrii Asociației pot fi atât persoane fizice, cât și juridice 
care au capacitate deplină de exercițiu, indiferent de cetăţenie sau 

naţionalitate, care doresc desfăşurarea unor activități circumscrise scopului 
propus al Asociației, îndeplinesc condițiile prevăzute în Statut ori stabilite de 

Adunarea Generală a Asociaților și aderă la actele constitutive consimțind să 
sprijine moral și material activitatea Asociației. 

(2). Asociaţia este alcătuită din următoarele categorii de 

membri: 
 

 



a) membri fondatori: persoanele care înfiinţează Asociaţia și care 
contribuie activ la desfășurarea activităţii, îndeplinirea scopului și 

obiectivelor acesteia și achită la zi cotizația anuală de membru al Asociației; 
 

b) membri asociaţi: persoanele fizice și juridice care aderă ulterior la 
Asociație și contribuie material la completarea patrimoniului Asociației; 

 
Art.12. Dobândirea ş i pierderea calităţii de membru. 

   (1). Calitatea de membru-asociat se acordă de Adunarea 
Generală. 

         (2). Calitatea  de  membru  se  dobândeşte   la   data   înscrierii 
membrului în registrul de membri. Înscrierea în registru se face de către 

secretariatul Asociației, la data aprobării statutare de către Adunarea 

Generală. 
        (3). Calitatea de membru nu este transmisibilă. 

        (4). Calitatea de membru fondator sau asociat se pierde prin 
retragere (în acest caz hotărârea de retragere se comunică cu cel puțin 15 

zile înainte de data primei Adunări Generale) sau, prin excludere pentru 
abateri grave de la statut, regulamente ş i hotărârile Consiliului Director, în 

acelaşi termen se comunică şi hotărârea adoptată de către Adunarea 
Generală. 

        (5). Calitatea  de  membru   al  Asociaţiei  încetează  într-una din  
urmatoarele situații: 

     a) Demisie/Retragere; 
b) Neplata cotizaţiei sau a altor obligaţii financiare către asociație 

în maxim 30 zile consecutive de la data scadenței; în acest caz, 
măsura excluderii se va aplica după notificarea neplăţii și dacă 

membrul în cauză nu poate furniza o justificare rezonabilă; 

c) Decesul persoanei fizice sau încetarea existenței  persoanei 
juridice;  

     d)   Dizolvarea asociației. 
(6). Membrii asociaţi care se retrag sau sunt excluşi nu au niciun 

drept asupra patrimoniului asociaţiei. 
(7). Radierea din registrul de membri se face de către secretarul 

asociației, la data aprobării de către Adunarea Generală a hotărârii de 
radiere. 

(8). Încetarea calităţii de membru va fi aprobată în cadrul 
primei Adunări Generale ce urmează datei propunerii Consiliului 

Director a hotărârii de radiere. 
(9). Evidenţa membrilor precum și componenţa organelor de 

conducere a Asociaţiei sunt ţinute de Secretarul acesteia. 
 

Art.13. Consecinţele pierderii calităţii de membru. 

Membrii fondatori şi asociați care se retrag ori sunt excluşi nu au niciun 

drept asupra patrimoniului asociaţiei, ei rămânând obligați să-și plătească 
contribuțiile la care s-au obligat faţă de asociație, până la data depunerii 

cererii de retragere, a validării de către Adunarea Generală a hotărârii de 
excludere. 

 
 

 
 



Art.14.Drepturile și obligațiile membrilor. 
   (1). Drepturile membrilor fondatori şi asociaţi  sunt 

următoarele: 
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere și administrare 

ale Asociației, dacă au împlinit vârsta de 18 ani, au aptitudini și 
capacitate pentru funcțiile la care candidează și nu au suferit nicio 

condamnare penală; 
b) să îşi exprime prin vot opțiunea faţă de proiectele de hotărâre ale 

Adunări i Generale ale asociați lor şi ale Consiliului Director, 
precum și în legătură cu strategia şi acţiunile întreprinse de 

Asociație pentru realizarea scopului și obiectului său de activitate; 
c) să folosească bazele sportive și instalaţiile, precum și localurile 

Asociației, în limita disponibilităţii lor, în vederea desfăşurării activităţii  

sportive; 
d) să beneficieze de intrare gratuită la jocurile organizate de  

Asociație; 
e) să fie desemnaţi ca reprezentanţi ai clubului la acţiunile i n terne și 

internaţionale; 
f) să solicite motivat includerea pe ordinea de zi şi a altor   

probleme decât cele anunțate. 
g) să formuleze propuneri, cereri, sesizări; 

h) să iniţieze proiecte de hotărâri şi să ceară introducerea lor pe 
ordinea de zi a Adunării Generale în condiții statutare. 

(2). Obligațiile membrilor fondatori şi asociaţi sunt următoarele: 
a)  să respecte întocmai Statutul, regulamentele și hotărârile Adunării 

General e și ale Consiliului Director al Asociației şi să respecte 
prevederile legale în exercitarea calităţii de asociat; 

b) să cunoască scopul și obiectul de activitate al Asociației şi să apere 

interesele acesteia; 
c) să susți nă activitatea Asociației, în toate aspectele sale; 

d) să participe activ la lucrările Adunării Generale ale asociaţilor  şi ale 
Consiliului Director;  

e) să achite obligaţiile materiale și financiare ce le revin potrivit 
angajamentelor asumate; 

f)    să nu întreprindă acțiuni sau măsuri care ar putea prejudicia moral sau 
patrimonial Asociația și să nu transmită i nformații confidențiale către 

terțe persoane care ar putea  prejudicia i maginea și interesele 
Asociației; 

g)   să răspundă cu promptitudine solicitărilor Asociației de a participa la 
activitățile organizate de Asociație în vederea realizării scopulu i și 

obiectivelor acesteia. 
 

Capitolul V. 

ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAȚIEI 

Art.15.  Organele de conducere, administrare și control 

       Organele de conducere, administrare și control ale Asociației sunt: 

- Adunarea Genera lă 
- Consiliul Director 

- Cenzorul 
 



 
Secțiunea I 

 
Art.16. Adunarea Generală este organul de conducere al 

Asociației, alcătuit din totalitatea membrilor asociați. 
Membrii fondator i/asociaţi  participă la şedinţele Adunării Generale 

prin reprezentantul legal sau prin persoana desemnată/împuternicită. 
 

Art.17. (1). Adunarea Generală exercită următoarele 
atribuții: 

a) stabilește şi aprobă strategia și obiectivele generale ale Asociației; 
b)  aprobă bugetul de venituri și cheltuieli  și bilanţul contabil; 

c)  alege și revocă membrii Consiliulu i Director; 

d) alege și revocă cenzorul Asociației, sau după caz comisia de 
cenzori; 

e) exprimă avizul pe fond cu privire la structura funcțional -   
    organizatorică a Asociaţiei; 

f)  stabileşte cotizaţia anuală; 
g) controlează activitatea Consiliului Director; 

h) dezbate și aprobă rapoartele de activitate ale Consiliului 
    Director și ale cenzorului; 

i) adoptă programul de activitate și calendarul competițional și de 
    pregăti re al clubului; 

 
j)  aprobă organizarea de societăţi comercia le legate de scopul 

    Asociației în vederea susțineri i financiare a acesteia; 
k) hotărăște înființarea de sucursa le; 

 l)  aprobă modificări/actualizări ale  Statutu lui Asociaţiei; 

m) dizolvă și lichidează Asociația  și stabileşte destinația bunurilor 
     rămase după lichidare; 

n) adoptă regulile de organizare și funcționare a Consiliului Director 
     și activității cenzoru lui; 

o)   aprobă dobândirea, retragerea sau excluderea calităţii de membru; 
p)   alege și revocă Președintele Adunării Generale; 

r)  orice alte atribuiții prevăzute în lege sau în prezentul Statut. 
 

  (2). Adunarea Generală alege dintre membrii săi un 
Președinte pentru un mandat de 4 ani. 

 
Art.18. (1). Adunarea Generală poate fi ordinară sau 

extraordinară. 

               (2). Adunarea Generală se întrunește o dată pe an, în 

prima jumătate a anului calendaristic după încheierea anului financiar 
anterior, iar Adunarea Generală extraordinară se desfășoară ori de câte ori 

este necesar. 
             (3). Convocarea Adunării Generale se face de către 

Președintele Consil iul Director, sau la cererea scrisă a unui număr de cel 
puțin 1/3 din numărul membrilor fondatori și membri asociați, cu  cel puțin 

10 zile î nainte de ședințele ordinare și cu cel puțin 5 zile înainte de 
ședintele extraordinare. În convocator se va preciza data, ora, locul 

desfășurării și ordinea de zi. Convocarea se va face în scris, prin poștă, fax 
sau prin poșta electronică. 



             (4).  La şedinţele Adunării Generale participă în calitate 
de invitat Președintele şi Vicepreședintele Consiliului Director. 

               (5). Adunarea Generală este statutar constituită în prezența a 

cel puțin jumă tate din membrii cu drept de vot și adoptă hotărâri cu votul 
majorității membrilor prezenți. În caz de egalitate votul Președintelui 

Adunării Generale, determină rezultatul. 

              (3). Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul de 

prezență prevăzut la alin.(5), se va proceda la a doua convocare  
într-un termen de cel mult 3 zile, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea 

voturilor membrilor prezenți. 
             (4). Hotărârile privind dizolvarea Asociației sau modificarea 

scopului acesteia se adoptă cu 2/3 din numărul total al membrilor cu drept 
de vot. 

                     (5). Adunarea Generală poate stabili ca unele hotărâri să fie 
luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la 

persoane vor fi luate prin vot secret. 

                    (6). Ședințele sunt conduse de Președintele Adunării 
Generale. Desfășurarea lucrărilor se consemnează într-un proces-verbal, 

de către secretarul Consiliului Director. 

Hotărârile se semnează de către Președintele Adunării Generale și se 

contrasemnează de către secretar iar ulterior se comunică persoanelor 
fizice și juridice interesate. 

 

Art.19. (1). Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele 
legii și ale Statutului, sunt obligatorii chiar și pentru membrii care nu 

au luat parte  la      Adunarea Generală sau au votat împotrivă. 
             (2). Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, sau 

dispozițiilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justiție de către oricare 

dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au 
votat împotrivă sau care au cerut să se insereze aceasta în procesul-

verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat 
cunostință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, 

după caz. 
               (3). Cererea de anulare se solu ţionează de către 

judecatoria în circumscripția căreia Asociația își are sediul. Hotărârea 
instanței este supusă numai apelului. 

 
Art.20. (1). Asociatul care, într-o anumită problemă supusă  

hotărârii Adunării Generale este interesat personal sau prin soțul său, 
ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi 

până  la gradul al  patrulea inclusiv nu va putea  lua parte la del iberare și 
nici la vot, având obligația de a anunța la începutul sedinței această 

chestiune. 

                     (2). Asociatul care încalcă dispozițiile al in.(1) este 
răspunzător de daunele cauzate Asociației dacă fără votul său nu s-ar fi 

pu tut obține     majoritatea   cerută. 
 

 
 



 
Sectiunea a-II-a 

Consiliul Director 
 

Art.21. (1). Consiliul Director este organul de administrare al 

Asociației care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării 
Generale. Consiliul Director este format din 5 (cinci) membri cu un 

mandat de 4 (patru) ani. 

               (2).  Fiecare asociat - unitate administrativ-teritorială, are 
dreptul de a desemna câte 2 (doi) reprezentanţi, în calitate de membri în 

Consiliul Director, iar asociatul persoană juridică de drept privat -1 
reprezentant. 

 
   Art.22. (1).  Președintele şi Vicepreşedintele Consiliului Director sunt 

aleşi cu votul majorității membrilor Consiliului Director, din rândul acestora, 
pentru un mandat egal cu mandatul Consiliului Director. 

              (2). Președintele Consiliului Director îndeplinește și atribuțiile 
de Director General. 

                   (3). Mandatul membrilor Consiliului Director poate înceta 
înainte de expirarea duratei pentru care a fost ales, prin demisie, revocare, 

pierderea calității de membru al Asociației sau a calității de reprezentant al 
persoanei juridice care l-a desemnat sau în caz de deces. 

             (4). Secretarul Consiliului Director este ales de către Consiliul 

Director, dintre membri, cu votul majorității membrilor și are atribuții 
stabilite de către Consiliul Director. Secretarul Consiliului Director este și 

Secretar al Adunării Generale. 
                 (5). Nu poate fi membru al Consil iului Director, iar dacă este, 

pierde această cal itate, orice persoană care ocupă o funcţie de conducere 
în cadrul unei instituții publice, dacă Asociația are ca scop sprij inirea 

activității acelei instituții publice. 
           (6). Nu pot face parte din Consiliul Director persoanele care, 

potrivit legii, sunt incapabile sau cărora le este interzisă exercitarea 
funcțiilor publ ice. 

                (7). Membrii Consiliului Director nu pot ocupa și funcția de 
cenzor al Asociației. 

 
 Art.23. (1). În exercitarea competenței sale, Consiliul Director: 

a) prezintă Adunării Generale proiectul de buget anual şi structura 

funcţională organizatorică în vederea emiterii avizului de fond 
(conform); 

b) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada   
anterioară, executarea  bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul 

contabil,  proiectul bugetului de venituri și cheltuiel i ; 
c) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și    

conduce activitatea clubului între ședințele acesteia; 
d) propune Adunării Generale strategia și programul general de acțiune al 

Asociației; 
e) stabilește obiect ivele specifice ale Asociației înainte de fiecare sezon 

competițional; 
f) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației; 

g) execută bugetul de venituri și cheltuieli; 
 



  
  h) aprobă organigrama și politica de personal ale Asociației și    

statul de funcții cu respectarea avizului conform al Adunării 
Generale; 

   i) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Statut sau   stabilite de   
Adunarea Generală; 

   j) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului  
Asociației; 

  k) numește directorul executiv şi directorul executiv adjunct; 
  l) elaborează Regulamentul de Ordine Interioară, norme și normative  

privind organizarea și funcționarea clubului, cu respectarea 
prezentului Statut; 

 m) propune Adunării Generale  admiterea sau excluderea membrilor 

Asociației; 
 n) aprobă transferurile de jucători de la și la Asociație; 

 o) îndeplinește toate celelalte atribuții stabilite sau delegate  de Adunarea 
Generală. 

 
        (2). Dispozițiile art. 20 din prezentul Statut se aplică în mod 

corespunzător și membrilor Consiliului Director. 
 

Art.24. (1). Consiliul Director se întrunește în ședințe de lucru 

ordinare cel puțin lunar și şedinţe extraordinare, ori de câte ori este 

necesar. 
(2) . Ședințele se convoacă de către președinte sau în 

lipsa acestuia de către vicepreședinte, cu cel puțin 2 zile înaintea 
ședintelor ordinare și 24 ore înaintea ședințelor extraordinare. 

(3) . Consiliul Director este valabil constituit în prezența 
majorității membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității 

membrilor prezenți. În caz de egalitate este decisiv votul Președintelui. 
(4) . Șed ințele sunt conduse de către președinte sau în lipsa 

acestuia, de către vicepreședinte. Dezbaterile și modul de adoptare a 
deciziilor sunt consemnate în procesul verbal al ședintei încheiat de către 

secretar și sunt semnate de către președinte sau în l ipsa acestuia, de către 
vicepreședinte și contrasemnate de către secretar. 

 
Art.25.(1) Președintele Consi l iului Director exercită următoarele 

atribuții: 

 
a) reprezintă Asociația în relațiile interne și internaționale, precum și în 

justiție; 
b) conduce ședințele Consiliului Director și  semnează hotărârile adoptate, 

respectiv deciziile emise; 
c) coordonează activitatea personalulu i  Asociației; 

d) numește și eliberează din funcți e personalul din aparatul Asociaţiei; 
e) propune Consiliului director spre aprobare regulamentul  de organizare 

și funcționare a aparatului Asociației; 
f) îndepl inește orice alte atribuții, stabilite în sarcina sa de către Adunarea 

Generală și Consiliul Director. 
 

 
 



 
 

(2) . În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii 
care se comunică persoanelor interesate. 

(3) . În lipsa Președintelui, atribuțiile acestuia sunt exercitate de 
către Vicepreședinte. 

 
Art. 26.  Vicepreședintele exercită atribuţiile Preşedintelui în cazul 

absenţei motivate a acestuia şi/sau atribuţiile delegate acestuia de 
Președintele Consiliului Director. 

 
Art.27. Atribuțiile detaliate ale Consiliului Director, Președintelui și 

Secretarului sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare și 

Funcționare (R.O.F.).  
   

                    Sectiunea a III a 
                 Controlul finaciar 

 
        Art.28 (1). Controlul financiar al Asociației se exercită prin  

intermediul unui cenzor. 
(2). Cenzorul este organul care asigură controlul 

financiar intern al Asociației; 
(3). Cenzorul, va avea obligatoriu calitatea de contabil 

autorizat sau expert contabil în condiți i le legii și este propus de  către 
Președintele Consiliului Director și aprobat de Adunarea Generală a 

Asociației. 
(4). Durata și încetarea mandatului de cenzor are loc în 

aceleași condiții ca și în cazul membrilor Consiliului Director. 

 
    Art.29. În realizarea competenței sale cenzorul:  

a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației; 
b) Întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale; 

c) Poate participa la ședintele Consiliului Director, fără drept de vot; 
d) Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de 

Adunarea Generală.  
 

Capitolul VI 

FINANȚAREA ACTIVlTĂȚII  ASOCIAȚIEI 

Art.30. Finanțarea activității Asociației se face în conformitate cu 
dispozițiile Titlului XI din Legea nr.69/2000 a educației fizice și 

sportului, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile 
Hotărârii Guvernului nr.884/2001. 

 

Art.31.Veniturile Asociației , indiferent de sursa și cheltuielile 
de orice natură sunt cuprinse în bugetul anual propriu. 

 
Art.32.Administrarea bugetului anual se face potrivit 

competențelor stabilite în Statut și în condițiile prevăzute în contractele 
încheiate cu organele administrației publice centrale sau locale pentru 

finanțarea programelor sportive. 
 



Art.33. Veniturile Asociaţiei sunt: 
 

a) cotizațiile anuale și contribuțiile bănești sau în natură ale membrilor 
și simpatizanților; 

b)finanţări neranbursabile acordate în condiţiile Legii  
nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, de la bugetul de stat şi/sau 

bugetele judeţene şi locale; 
c) taxele de înregistrare stabi lite potrivit legislației în vigoare; 

d) dobânzile și dividendele obținute din plasarea disponibilităților 
realizate din asemenea activități; 

e) donațiile și sumele sau bunurile din sponsorizări; 
f) veniturile obținute din reclamă și publicitate, cu excepția celor 

realizate prin unitățile specializate în acest domeniu; 

g) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole; 
h) veniturile obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniu; 

i) sume obținute din transferul sportivilor; 
j) alte venituri, în condițiile legii; 

k) penalități aplicate membrilor, sportivilor, antrenorilor și   celorlalți 
tehnicieni potrivit statutelor și regulamentelor proprii. 

 
Art.34.Asociația se supune regimului taxelor şi impozitelor 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 

Capitolul VII 
DIZOLVAREA, LICHIDAREA ȘI RADIEREA ASOCIAȚIEI  

 
   Art.35. Asociația se dizolvă : 

 a) de drept; 

 b) prin hotărârea judecatoriei sau a tribunalului, după caz; 
c) prin hotărârea Adunării Generale. 

 
      Art.36. (1). Asociația se d izolvă de drept prin: 

 

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită; 
b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a 

fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de 
fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 

c) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în 
conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai 

mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală 
sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie; 

d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu 
a fost complinit timp de 3 luni. 

  
               (2). Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea 

instanţei judecătorești, la cererea oricărei persoane interesate. 
 

 Art.37. (1). Asociația se dizolvă, prin hotărâre 

judecătorească, a    Ministerului Public sau cererea oricărei persoane 
interesate: 

 



a) când scopul sau activitatea Asociației a  devenit ilicită sau contrară 
ordinii publice; 

b) când  realizarea scopului este urmărită prin  mijloace  ilicite sau 
contrare ordinii publice; 

c) când Asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a 
constituit; 

d) când Asociația a devenit insolvabilă; 
e) în cazul prevăzut la art.14 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu 

privire la asociații și fundaț ii; 
f) în cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real în 

termenul prevăzut la art. 34^5 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 
26/2000, asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea 

Ministerului Public sau a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a 

Spălării Banilor. 
 

                    (2). Cauza de dizolvare prevăzută la lit. f) poate fi înlăturată 
înainte de a se pune concluzii în fond. 

                     (3). Instanța competentă să hotărască dizolvarea este 

judecătoria în circumscripția căreia Asociația își are sediul. 

 Art.38. Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării 

General e, în termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea 
Adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripț ie își are 

sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor. 
 

        Art. 39. (1). În cazul dizolvării asociaţiei  bunurile rămase în urma 
lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. 

                     (2). Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice 
de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o 

procedură stabilită în statutul asociaţiei. 
                     (3). Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării 

lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (2), precum 
şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al fundaţiei nu prevede o procedură 

de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau 

ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa 
competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. 

                      (4). În cazul în care asociaţia a fost dizolvată pentru 
motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a)-c) sau art. 56 alin. (1^1) din 

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, bunurile rămase după lichidare vor fi 
preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice. 

                       (5). Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii 
procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o 

dată ulterioară. 

Art.40.(1). În cazurile de dizolvare prevăzute de art.36 și art.37 

lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărârea judecătorească. 
(2) . În cazul dizolvării prevăzute la art.38, lichidatorii vor fi 

numiți de către Adunarea generală, sub sancțiunea lipsirii de efecte 
juridice a hotărârii de dizolvare. 

(3) . În  toate  cazurile,  mandatul   Consiliului   director    
încetează  odată cu numirea lichidatorilor. 

(4) . Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane 
juridice, autorizate în condițiile legii. 



 
Art.41. (1). lmediat după intrarea în funcție, lichidatorii vor face 

i nventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a 
activului și pasivului Asociației. 

              (2). Lichidatorii sunt obligați să pri mească și să păstreze 

registrele și orice alte acte ale Asociației. Deasemenea, vor ține un registru 
cu toate operați unile lichidării în ordinea datei acestora. 

              (3). Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul 
cenzorului. 

Art.42. (1). Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice 

în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul 
este insuficient, să transforme și restul activului în bani , procedând la 

vânzarea prin licitație publică a  bunurilor mobile și imobile. 

             (2). Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care 

sunt necesare finalizării celor aflate în curs. 

Art.43. (1). Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să 
primească plata creanței sale se va consemna în contul său. 

               (2). Dacă plata creanței nu se poate face imediat sau atunci 
când creanța este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte 

de a se garanta creditorii. 

Art.44. În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu 
pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen 

de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociației. 

Art.45. Atât față de Asociație, cât și față de asociați, lichidatorii sunt 

supuși regulilor mandatului. 

Art.46. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate 
creditorilor din culpa lor. 

Art.47.(1). După terminarea procedurii de lichidare, lichidatorii sunt 
obligați ca în termen de doua luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un 

memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și 
fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul Asociația. 

(2) . Lichidatori i sunt obligați să îndepli nească toate 

procedurile pentru publ icarea lichidări i și radierea Asociației din Registrul 

asociațiilor și fundațiilor. 
(3) . Publicarea lichidării se face prin afișare la ușa instanței în 

a cărei circumscripție își are sediul Asociația în termen de două luni de la 
terminarea l ichidării. 

 
Art.48. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea 

bilanțului nu se înregistrează nicio contestație, bilanțul se consideră 
definitiv aproba t și lichidatorii cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor 

în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate 
registrele și actele  Asociației și ale lichidării. Numai după aceasta 

lichidatorii vor fi considerați descărcați și l i se va elibera, în acest scop, un 
act constatator. 

 



Art.49. (1). Contestați i le la bilanțul lichidatorilor se pot formula 
de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripție se află 

sediul Asociației. 

(2) . Toate contestați i le se soluționează printr-o singură 
hotărâre. Sentința pronunțată de judecătorie este executorie și este supusă 

numai apelului. 
(3) . După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară 

radierea Asociației din Registrul  asociațiilor și fundațiilor. 

 

Art.50. (1).  Asociația încetează a ființa la data radierii din 
Registrul asociațiilor și fundațiilor. 

            (2). Radierea se face în baza actului constatator eliberat 

lichidatorilor, în condiți ile prevăzute la art.48 din Statut, prin care se atestă 

descărcarea acestora de obligațiile asumate. 

Art.51. În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma 
lichidării, pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau 

publice cu scop identic sau asemănător, data transmiterii fiind data 
întocmirii procesului-verbal de predare-preluare. 

Capitolul VIII 
MODIFICAREA STATUTULUI 

Art.52. (1). Modificarea/actualizarea Statutului se face de către 

Adunarea Genera lă prin hotărâre în care vor fi redate în î ntregime textele 
modificate în noua sa redactare. 

    (2). Modificarea Statutului Asociației se face prin înscrierea 
modificării în Registrul asociaț iilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în 

a cărei circumscripț ie își are sediul Asociaţia. 

               (3). Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotă rârea 

Adunării Generale, iar în cazul modificări i sediului, de hotărârea Consiliului 

Director. 

  (4). Despre schimbarea sediului se va face men ț iune, dacă este 
cazul, atât în Registrul asociațiilor și fundații lor aflat la grefa judecătoriei 

vechiului sediu, cât și în cel aflat la grefa judecătoriei noului sediu. În 
acest scop, o copie a încheierii prin care s-a d ispus schimbarea sediului va 

fi comunicată din oficiu judecătoriei în circumscripția căreia asociația 
urmează să aibă noul sediu. 

 

Capitolul IX 

REGIMUL DE DISCIPLINĂ PENTRU MEMBRII CLUBULUI, 

RECOMPENSE, SANCȚIUNI ȘI CONDIȚIILE DE ACORDARE A 
ACESTORA 

Art.53. (1). Se consideră încălcări ale regimului de disciplină pentru 

membrii Asociației u rmătoarele situații: 

a) producerea de prejudicii materiale sau morale prin acte sau fapte 

contrare scopului și  obiectivelor Asociației; 



 

b) realizarea de acte sau fapte ce contravin prevederilor Statutului, 
hotărârilor organelor de conducere și admi nistrare ale Asociației; 

c) angajarea persoanei fizice sau juridice în activități contrare legii și 

ordinii de drept; 

d) nerespectarea Statutului, a regulamentelor și hotărârilor Adunării  

Generale și ale Consiliului Director al Asociației; 

e) întreprinderea de acțiuni sau măsuri care ar putea prejudicia moral sau 
patrimonial Asociația și transmiterea de informații confidențiale către terțe 

persoane care ar putea prejudicia imaginea și interesele Asociației. 

(2) . Încălcarea regimului de disciplină pentru membri se 

constată de către Consiliul Director, care apl ică, prin decizie luată cu 
votul majorității, următoarele sancțiuni, în funcție de gravitatea 

abateri i: mustrare verbală, mustrare scrisă.  
(3) . În plus față de prevederile art.52 aliniatele (1) și (2) 

din prezentul Statut, pentru sportivii, antrenorii, oficialii etc., înscriși în 
competiții sportive în numele Asociației, se vor considera valabile 

regulamentele de disciplină aferente competițiilor și federațiilor 
respective. 

(4) . Consiliul Director va elabora un regulament în baza 
căruia se va stabili un sistem de recompense și premieri pentru 

performanțe sportive, manageriale, etc. 
 

Capitolul X 

RELAȚllLE CLUBULUI 

Art.54. Relațiile clubului cu administrațiile publice, centrale și 
locale ale statului sunt cele ce decurg din prevederile legale. 

 
Art.55. Asociației îi revin toate drepturile și obligațiile ce decurg 

din legea română aplicabilă, reglementările AJF, FRF, UEFA, FIFA, FMR, 
FRM, EMF și WMF. 

 
Art.56 Ministeru l Tineretului și Sportului exercită 

supravegherea și controlul asupra Asociației în condițiile legii. 

 
Art.57. Supravegherea și controlul nu pot substitui controlul 

propriu instituit de Federația Sportivă Națională pe ramura de sport, 
precum și pe cel instituit de Asociație. 

 

Capitolul XI 
 DISPOZIȚll FINALE 

Art.58. Prevederile prezentului Statut se completează cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile şi 

fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare şi ale legislației 
aplicabile activităţii sale. 

 
Art.59. Asociația se obligă să respecte principiile prevăzute în 

Convenția împotriva dopajului adoptată în cadrul Consiliului Europei la 
Strasbourg la 16.11.1989, ratificată prin Legea nr.171/1998, precum și 

cele din actele nor·mative emise în aplicare. 



 
  Art.60.  Asociația se obligă să respecte principiile prevăzute în 

Convenția Europeană privind violența și ieșirile necontrolate ale spectatorilor 
cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la 

Strasbourg la data de 19.08.1985, ratificată prin Legea nr. 53/1998, precum 
și cele din actele normative emise în aplicare. 

 
Art.61. Persoana împuternicită să desfășoare procedura legală și 

notarială privind modificarea și actualizarea Statutului, respectiv 
înregistrarea la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor este  _________, 

Art.62. Prezentul Statut a fost supus votului și aprobat în 
unanimitate de Adunarea Genera lă a membrilor fondatori/asociați ce a 

avut loc la sediul social al clubului , fiind redactat și semnat într-un număr 
de _____ exemplare, astăzi________2021. 

 

 

 MEMBRU 
FONDATOR/ASOCIAT 

REPREZENTANT LEGAL SEMNĂTURA 

1 UAT - JUDEȚUL BUZĂU   

2 UAT-MUNICIPIUL 
BUZĂU 

  

3 SC TV BUZĂU TRUST 
CAMPUS SRL 

  

4.  LUPU MARIAN-CRISTIAN   

    
    

    
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

             ANEXA LA  STATUTUL  
 

ASOCIAȚIEI  SPORTIVE „FOTBAL CLUB BUZĂU” 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
           PREȘEDINTE 
   NR. 9536/15.06.2021 

 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în 
exercitarea de către Județul Buzău a calității de membru 

al Asociației Sportive „Fotbal Club Buzău” 
 
 
 
 

Județul Buzău a devenit, în baza Hotărârii Consiliului Județean Buzău 

nr. 90/2021, membru – asociat în Asociația „Fotbal Club Buzău”. 
Urmare acestui fapt, prin proiectul de hotărâre inițiat se propun 

reprezentanții în organele de conducere ale Asociației, respectiv Adunarea 
Generală și Consiliul Director. 

Având în vedere modificările intervenite în structura formei asociative 
prin aderarea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău,  Unității 

Administrativ-Teritoriale Municipiul Buzău și persoana juridică privată, 
respectiv retragerea a două din cele trei persoane fizice membri fondatori, 

Statutul Asociației trebuie actualizat. În acest sens este mandatul acordat 

reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Asociaților. 
Vă propun ca reprezentanți ai Județului Buzău în Adunarea Generală  

- Secretarul General al Județului Buzău – Mihai-Laurențiu Gavrilă, iar în 
Consiliul Director – șeful Biroului audit public intern din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Buzău – Cefălan Dragoș-Ionuț și domnul 
Guiu Gheorghe, fost Președinte al Asociației „Metalul Buzău” și membru al 

Asociației Județene de Fotbal cu experiență în activitatea fotbalistică 
Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului. 

 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE - EMANOIL NEAGU                                     
 
 
 

 
 
 
 



 
 

         CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
 
 DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE  
                  PUBLICĂ LOCALĂ 
              NR. 9537/15.06.2021 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în 

exercitarea de către Județul Buzău a calității de membru 
al Asociației Sportive „Fotbal Club Buzău” 

 
 
 

 Proiectul de hotărâre inițiat este conform prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 26/2000 care reglementează organizarea și funcționarea 
asociațiilor și fundațiilor. 

 Competența de a aproba modificări, actualizări ale Statutului 
Asociației revine Adunării Generale a Asociaților. 

 Desemnarea reprezentanților Județului Buzău în organele de 
conducere ale Asociației este de competența plenului Consiliului Județean 

Buzău la propunerea Președintelui. 
 

 
 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 
 
 


