
PROIECT 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Buzău                        

nr. 73/2021 pentru aprobarea Programului anual al 
finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu  

al judeţului Buzău pentru anul 2021 
 

Consiliul Judeţean Buzău; 

Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a proiectului 

de  hotărâre, înregistrat la nr. 12918/16.08.2021; 
- raportul Direcţiei economice înregistrat la nr. 12919/16.08.2021; 

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

- prevederile  art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău                  
nr. 73/2001 pentru aprobarea Programului anual al finanţărilor 

nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2021; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 55/2021 pentru 

aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2021, cu 
rectificările ulterioare; 

- prevederile  Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 90/2021 pentru 

aprobarea aderării Județului Buzău ca membru asociat la Asociația 
Sportivă ” Fotbal Club Buzău”; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 109/2021 privind 
stabilirea unor măsuri în exercitarea de către Județul Buzău a calității de 

membru al Asociației Sportive „Fotbal Club Buzău”; 
- 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, coroborat cu prevederile Ordinului Ministrului 

tineretului și sportului nr. 664/2018, modificat prin Ordinul nr. 321/2019, 
 

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. (1) Se aprobă modificarea art. 2  alin. (1) lit. „b” din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr. 73/2001 în sensul majorării finanțării activităților 

cluburilor sportive de drept public și privat – ramura FOTBAL MASCULIN pentru 
anul 2021 de la 1.500.000 lei la 2.510.000 lei. 

 



          (2) În baza prevederilor alin. (1), suma totală a finanțărilor în anul 

2021 pentru cluburile sportive prevăzută la art. 2 alin. (1) din Hotărârea 

Consiliului Judeţean Buzău nr. 73/2001 se majorează de la 6.800.000 lei la 
7.810.000 lei.  

 
Art. 2. Suma prevăzută la art. 1 alin. (1) pentru majorare – 1.010.000 lei 

va fi alocată activității Asociației Sportive ” Fotbal Club Buzău” în conformitate 
cu Metodologia de alocare a unor sume din bugetul județului Buzău pentru 

finanțarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza 
UAT Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea 

sportului de performanță” formă actualizată, ca finanțare parțială pentru anul 
2021. 

 
Art. 3. Prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Consiliului Județean 

Buzău nr. 73/2001 se modifică corespunzător prezentei hotărâri, celelalte 
prevederi rămânând neschimbate. 

 

Art. 4. Direcția economică a Consiliului Județean Buzău va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
Art. 5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, instituțiilor publice și autorităţilor 
interesate și va asigura publicarea pe site-ul autorității publice județene. 

 

 

PREŞEDINTE, 
  

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 

                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 

                     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

Nr. 163 

BUZĂU, 16 AUGUST 2021 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
              PREŞEDINTE    
      Nr. 12918/16.08.2021 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii 

Consiliului Județean Buzău nr. 73/2021 pentru aprobarea 
Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la 

bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2021 
 

 
Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 73/2021 au fost aprobate 

sumele destinate finanțării 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 ” 

conform Legii nr. 69/2000, pentru două ramuri sportive – handbal masculin și 

fotbal masculin. 

 Precizăm faptul că sumele destinate finanțării activității cluburilor sportive 

au fost deja alocate într-o singură sesiune de atribuire din luna mai. 

Prin Hotărârea nr. 90/2021 Județul Buzău a devenit membru-asociat al 

Asociației ” Fotbal Club Buzău ” astfel încât în parteneriat cu Municipiul Buzău și 

cu un investitor privat să contribuie la relansarea fotbalului buzoian la nivel de 

performanță. 

Astfel cum am declarat și susținut de la momentul aderării, finanțarea 

nerambursabilă de la bugetul județului Buzău se va aloca numai în condițiile           

Legii nr. 69/2001 și cu respectarea prevederilor metodologiei stabilite prin 

Hotărârea nr. 37/2019 a Consiliului Județean Buzău. 

Pentru acest final de an bugetar 2021 care coincide cu prima parte a turului 

Ligii a II-a Fotbal seniori, vă propun acordarea unei finanțări parțiale de 

1.010.000 lei din care 10.000 lei pentru juniorii aflați în competiție în cadrul 

Campionatului Național U19 și U17. 

În acest sens am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării 

plenului.  

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
      Nr. 12919/16.08.2021 
 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii 

Consiliului Județean Buzău nr. 73/2021 pentru aprobarea 

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

 

 

Bugetul județului Buzău aprobat pentru anul 2021, cu rectificările 

ulterioare, permite majorarea sumei totale pentru finanțări nerambursabile a 

activităților sportive de performanță. 

Suma propusă cu destinația de alocare pentru Asociația „Fotbal Club 

Buzău” constituie o finanțare parțială în condițiile în care acoperă o parte din 

turul aferent anului competițional 2021-2022 atât pentru seniori cât și pentru 

juniori U19 și U17. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LIVIU-MIHAIL CIOLAN 

 
 
 
 
 
 

 
 


