
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

VA

HOTARARE
privind modificarea Hoti16rii Consiliului Judelean BuzSu
nr.77 /2OL7 pentru aprobarea alocirii sumelor destinate

finan!5rii activitSlilor de performan!5 a structurilor sportive
locale participante la competiliile nalionale 9ilsau

internalionale in anul bugetar 2OLl

Consiliul Judetean BuzEu
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judefean BuzEu
inregistratS sub nr. 9549/t0.07.2017 ;- raportul Direcliei economice inregistrat sub nr. 9550/10.07.20L7;- avizul de legalitate al Secretarului Judetului Buzdu dat pe proiectul de
hot516re;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean BuzEu
anexate la hot516re;

- prevederile Hotb16rii Consiliului Judefean BuzEu nr. 6L/20L7 pentru
aprobarea bugetului propriu al Judelului Buz5u pentru anul 20L7,

tn temeiul art.91 alin.(1), lit. ,,f" gi art.97 din Legea
nr. 275/200L a administratiei publice locale, republicatS, cu modific5rile gi
com plet5 rile u lterioa re,

HOTARAgTE:

Art. I. Articolul 1 al Hot5r6rii Consiliului Judelean Buz5u nr.77/20L7
se modificd 9i va avea urm5torul cuprins:

,,Se aprob5 alocarea sumei de 916.000 lei din bugetul Judelului BuzEu
pentru anul 2017 pentru finanlarea activitSlilor de performan!5 a structurilor
sportive locale, participante la competiliile nalionale - primele trei egaloane
valorice/ligi, divizii etc. 9ilsau interna[ionale, repartizate astfel pe ramuri
sportive:

a) handbal - 490.000 lei, din care: 400.000 lei - handbal masculin 9i
90.000 lei - handbal feminin;

b) rugby - 156.000 lei;
c) 9ah - 20.000 lei;
d) fotbal in salS - 50.000 lei;
e) fotbal feminin - 30.000 lei;
f) fotbal masculin - L70.000 lei.



Art. II. Pentru ramura sportiv5,,fotbal masculin", nou introdus5 pentru
alocare sume cu destinafia finanlare activitSli de performan!5 se organizeazb
o singurd sesiune de evaluare cu urm5torul calendar:

a) depunere cerere cu documente solicitate - L-4 august 20t7;
b) verificare indeplinire condilii de comisia de evaluare - 7-L4 august

20t7;
c) propunere 9i aprobare solicitbri, respectiv

finanlare in termen de cel mult 5 zile de la
ordonatorului de credite.

perfectare contracte de
data emiterii dispozifiei

Art. III. Direc[ia economic5 va aduce la indeplinire prevederile
prezentei hot516ri.

Art. IV. HotS16rea Consiliului Judefean BuzEu nr. 77/2017 modificat5
prin HotErdrea Consiliului Judelean Buzbu nr. IOO/2017 se modific5 Si
completeaz5 conform prevederilor prezentei hot5rSri.

Art. V. Secretarul judetului Buz5u va asigura comunicarea hot5r6rii
autorit5tilor interesate precum gi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului
Judelean BuzEu.

E9EDINTE,

IL NEAGU

,4./\-\-1*-

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JU DETULUI BUZAU

MIHAI . LAURENTIU GAVRILA

I

Nr. 167
BUZAU , 27 IULrE 2OL7

Hotdr6rea a fost adoptati cu 31 voturi -F€htrlt", - voturi ,,impotrivd",
- abtineri de cei 32 consilieri judeteni prezenti.

(Domnul Vicepregedinte Petre Adrian-Robert nu participE la vot fiind sub incidenla
art. 46 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea nr.2L5/2001).



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 9549 / LO.O7.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirAre privind modificarea Hotir6rii

consiliului Judelean Buzdu nr. 77 lzoLT pentru aprobarea
alocdrii sumelor destinate finanlirii activitililor de

performan!5 a structurilor sportive locale participante la
competiliile nalionale 9ilsau internalionale in

anul bugetar 2OL7

Proiectul de hot516re a fost iniliat ca urmare a unei reevaluEri a sumelor
alocate, in prima sesiune, activitS[ilor de performan!5 a structurilor sportive
9i, in considerarea unei situafii de fapt, nou apdrute respectiv - constituirea
prin decizie a autoritSlii publice deliberative BuzEu de infiinfare a Clubului
Sportiv Municipal Buz5u, club care va prelua structurile sportive rugby
,,Stejarul" 9i handbal feminin ,,Handbal Club Municipal,,.

tn consecin!5, cu respectarea principiului "excluderea cumulului" in
finanfare - aceeagi activitate urm5rind realizarea unui program sportiv, nu
poate beneficia de repartizarea mai multor sume de la aceeagi categorie de
autorit5li ale administraliei publice, sumele care ar fi putut fi alocate pentru
activitSlile de performan!5 rugby 9i handbal feminin Tn sesiunea a II a, an
competilional 2017/2018, par[ial vor asigura finanlarea pentru ramura fotbal
masculin care va avea reprezentare, la nivelul Judetului BuzEu, in liga
a III a.

Propun adoptarea proiectului de hotSrSre in forma prezentatS.

PRE9EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA ECONOMTCA
Nr. 9550/ 10.07.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotdr6re privind modificarea Hotdr6rii

consiliului Judelean Buziu nr. ll /2017 pentru aprobarea
alocirii sumelor destinate finan!5rii activitdlilor de

performanli a structurilor sportive locale participante la
competiliile nalionale gilsau internalionale in

anul bugetar 2OL7

Prin Hot516rea Consiliului Judefean BuzEu nr.77/2017 s-a alocat suma
de 950.000 lei din bugetul Judelului BuzEu 2Ol7 pentru finan[area activitSlilor
de performan!5 a structurilor sportive locale.

In sesiunea de evaluare pentru retur an competilional 20L6-20].7, au
fost alocati 506.748 lei din totalul mai sus menlionat.

Referitor la activitSfile sportive Rugby, suma rEmasb dupE prima
finan[are este de 144.000 lei iar la handbal feminin - 60.000 lei.

Din suma totalS de 144.000 lei + 60.000 lei = 204.000 lei, inifiatorul
propune ca 170.000 lei sE se aloce pentru finanlare fotbal masculin (ramurd
sportiv5 care nu a fost prev5zut5 inifial in Hotd16rea Consiliului Judelean
Buz5u nr. 77/2017), iar diferenla va r5mdne la dispozitia Consiliului Jude[ean
pentru alte acfiuni viitoare care pot fi finanfate de la Capitolul ,,Cheltuieli
Religie, culturS, activit5ti recreative".

DIRECTOR EXECUTIV,

LIVIU.MIHAIL CIOLAN

d2k-# )


