PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea aderării Județului Buzău ca membru
asociat la Asociația Sportivă ”Fotbal Club Buzău”

-

Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a proiectului
de hotărâre, înregistrat la nr. 7450/7.05.2021;
raportul Direcţiei juridice și administrație publică locală înregistrat la
nr. 7451/7.05.2021;
avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
adresa Asociației Sportive ”Fotbal Club Buzău” înregistrată la
nr. 7437/2021;
prevederile art. 9 alin. (2) și ale art. 10 din Statutul Asociației Sportive
”Fotbal Club Buzău”, autentificat prin încheierea de autentificare
nr. 760/8.03.2021;
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările
și completările ulterioare;

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „e‟, alin. (7) lit. ”a” 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 aprobă aderarea Județului Buzău ca membru asociat la Asociația
Sportivă ”Fotbal Club Buzău”, persoană juridică de drept privat cu statut de club
sportiv.
Art. 2. Se ia act și se însușește statutul Asociației Sportive ”Fotbal Club
Buzău” prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se desemnează ca reprezentant al Județului Buzău în Adunarea
Generală a Asociației Sportive ”Fotbal Club Buzău” Secretarul General al
Județului Buzău – domnul Mihai Laurențiu Gavrilă, având mandat pentru
semnarea, în numele și pentru Județul Buzău, a tuturor documentelor aferente
dobândirii calității de membru asociat.

Art. 4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Asociației Sportive ”Fotbal Club
Buzău” precum și publicarea pe site-ul autorității publice județene.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU
MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 90
BUZĂU, 07 MAI 2021

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 7450/7.05.2021

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea aderării
Județului Buzău ca membru asociat la Asociația Sportivă
”Fotbal Club Buzău”

Consiliul Județean Buzău este susținător și promotor al sportului buzoian,
dovadă în acest sens fiind calitatea sa de membru fondator al Asociației ”Club
Sportiv Handbal Club Buzău 2012” precum și Programele anuale de finanțări
nerambursabile pentru cluburile sportive atât în baza Legii nr. 350/2005 cât și
ale Legii 69/2000.
În acest context vă supunem analizei demersul Asociației Sportive ”Fotbal
Club Buzău” ca Județul Buzău să devină membru-asociat al acestei persoane
juridice, demers care a fost formulat și pentru Municipiul Buzău.
Apreciem că participarea Județului Buzău și a Municipiului Buzău cu
calitatea de membri-asociați va contribui decisiv la susținerea fotbalului buzoian
la un nivel performant în condițiile existenței în acest sens a unei tradiții pe care
comunitatea noastră o dorește a fi continuată și care a fost pusă în discuție în
toate întânirile cu cetățenii, inclusiv prin mijloacele mass-media.
Prin colaborarea cu Municipiul Buzău în această structură sportivă
asociativă, cu personalitate juridică, în mod cert se vor identifica soluții viabile
ca echipe buzoiene de fotbal, minifotbal și fotbal de sală să fie în circuitul
competițional de nivel național și internațional.
Convocarea Consiliului Județean Buzău în ședință extraordinară pentru
aprobarea acestui proiect de hotărâre este determinată de termenul de
1.06.2021 pentru depunerea documentației de afiliere la organismele sportive
de profil, de nivel județean și național.
Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiată.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 7451/7.05.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea aderării
Județului Buzău ca membru asociat la Asociația Sportivă
”Fotbal Club Buzău”

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, Asociația este
subiect de drept constituit din trei sau mai multe persoane pentru realizarea
unor activități de interes general sau în interesul lor personal nepatrimonial.
Conform Statutului Asociației Sportive ”Fotbal Club Buzău”, scopul
principal îl reprezintă promovarea fotbalului, minifotbalului și fotbalului de sală,
prin atragerea tuturor categoriilor de vârstă, atât ca sporturi de masă cât și de
performanță.
Membrii asociației sunt persoane fizice și juridice care se asociază ulterior
constituirii acesteia de către membrii fondatori.
Calitatea de membru-asociat se aprobă de Adunarea Generală a
Asociaților.
Conform prevederilor Legii nr. 69/2000, cluburile sportive pot fi organizate
ca persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ, constituite în condițiile
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000.
Unitățile administrativ teritoriale pot, conform Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019, să dobândească calitatea de membru asociat în
asociații/fundații dacă scopul acestor structuri este circumscris unui interes
public, ceea ce prin proiectul de hotărâre este motivat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mirela Oprea

