
                                                                                                                                        

                                                                                                       
 

                                                                                          

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea I a sumelor cu titlu de finanțări 

nerambursabile pentru cluburile sportive de drept public și 
privat, în cadrul Programului anual al finanțărilor 

nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău 

 pentru anul 2022 
 

 
Consiliul Județean Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 16335/10.10.2022; 

- raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 16336/10.10.2022; 

- 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; 

- solicitările formulate de Asociația „Fotbal Club Buzău”, Asociația „Fotbal 
Club Metalul Buzău” și Asociația „Handbal Club Buzău 2012” 

înregistrate sub numerele 16284, 16318, 16228 din octombrie 2022; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 227/2022 privind 

rectificarea a VIII - a a bugetului propriu al județului Buzău pentru anul 
2022; 

- prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.23/2022 
pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de 

la bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2022; 
- prevederile art. 181 alin. (2) lit. „a” și „b” 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 şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. I. (1) Se aprobă rectificarea I a sumei 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” de la 10.400.000 lei 
la 12.200.000 lei defalcate după cum urmează: 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

a) Handbal masculin - de la 6.000.000 lei la 6.400.000 lei; 
b) Fotbal masculin - de la 4.400.000 lei la 5.800.000 lei; 

 
    (2) Articolul 2 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean 

Buzău nr. 23/2022 se modifică corespunzător alin. (1). 
 

            (3) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Buzău 
nr. 23/2022 rămân neschimbate. 

      
Art. II. Direcția economică și Direcția juridică și administrație publică 

locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, precum  şi publicarea pe  
site–ul oficial al Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 
 

 

                                   PREŞEDINTE, 

 
                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
 
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

         MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 

 
Nr. 229 
BUZĂU, 13 OCTOMBRIE  2022 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri. 
 

(Domnii vicepreședinți Petre Adrian Robert și Rache Aurelian Felix și domnul 

consilier judeţean Bîrlă Marian nu participă la vot fiind sub incidenţa  
art.  228 alin. (1) lit. „f”, lit. „a” și respectiv lit. „b” din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 

 
 



 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

             PREŞEDINTE 
     Nr. 16335/10.10.2022 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea I a sumelor cu 
titlu de finanțări nerambursabile pentru cluburile sportive 

de drept public și privat, în cadrul Programului anual al 

finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al 
județului Buzău pentru anul 2022 

 
 
 Pentru finanțarea cluburilor sportive de drept public și privat 
de pe raza județului Buzău, Consiliul Județean Buzău a alocat în 
cadrul Programului „Promovarea sportului de performanță”, suma 
de 10.400.000 lei pentru două ramuri sportive: handbal masculin 
și fotbal masculin. 
 Suma a fost repartizată în cadrul a două sesiuni de proiecte 

de finanțare celor trei cluburi sportive care au aplicat Asociația 
„Fotbal Club Buzău”, Asociația „Fotbal Club Metalul Buzău” și 
Asociația „Handbal Club Buzău 2012”. 
 În a II a sesiune de evaluare proiecte din suma rămasă 
pentru această etapă, Metalul Buzău a primit o finanțare de 
1.150.000 lei, Fotbal Club de 950.000 lei iar Handbal Club 2012 - 
3.100.000 lei. 
 Toate cele trei cluburi au solicitat Consiliului Județean Buzău, 
pe baza analizei costurilor până la sfârșitul anului 2022, în 

condițiile inflaționiste actuale, o majorare a finanțărilor din 
sesiunea a doua de finanțări. 
 Analizând aceste solicitări și înțelegând că sunt motive 
temeinice, vă propun să majorăm sumele aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Județean Buzău nr. 23/2022 pentru cele două ramuri 
sportive cu 400.000 lei handbal și respectiv 1.400.000 fotbal. 
 Propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

          CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
                     Direcția economică 
              Nr. 16356/10.10.2022 
 

 
 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea I a sumelor cu 

titlu de finanțări nerambursabile pentru cluburile sportive 
de drept public și privat, în cadrul Programului anual al 

finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al 
județului Buzău pentru anul 2022 

 
  
 
 Rectificarea I a sumei cu titlu de finanțări nerambursabile 
pentru sportul de performanță – handbal și fotbal, aprobată prin 
art. 2 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 

23/2022 are la bază Rectificarea a VIII- a a bugetului județului 
Buzău 2022 prin care se prevede o majorare cu 1.800.000 lei la 
Capitolul 67.59 – Cultură, recreere și religie. 
 Această sumă va fi defalcată, conform Metodologiei aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 37/2019 și, la 
propunerea Comisiei de evaluare, prin act adițional la contractele 
de finanțare perfectate în sesiunea a doua de proiecte- iunie 
2022. 
 Precizăm că în sesiunea din iunie au fost aprobate 

următoarele finanțări: 
Handbal Club Buzău 2012 – 3.100.000 lei; 
Fotbal Club Buzău – 950.000 lei; 
Metalul Buzău – 1.150.000 lei. 

 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 
MIHAIL – LIVIU CIOLAN 

 


