PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării sumei totale pentru finanțarea
în anul 2021 a activității cluburilor sportive de drept public
înființate pe raza Unităților Administrativ Teritoriale –
Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate
publică „Promovarea sportului de performanță”

-

-

-

Consiliul Județean Buzău;
Având în vedere:
referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 19113/08.12.2021;
raportul Direcției economice înregistrat sub nr.19114/08.12.2021;
avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
solicitarea „Handbal Club Buzău 2012” înregistrată la nr. 16277/2021;
solicitarea Asociației Sportive „Fotbal Club Buzău” înregistrată sub
nr. 19485/2021;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.73/2021 pentru
aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la
bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2021, modificată prin
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 161/2021;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.55/2021 privind
aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pentru anul 2021, cu
rectificările
ulterioare
(Hotărârea
Consiliului
Județean
Buzău
nr. 205/2021 – rectificarea a -VII- a și Hotărârea Consiliului Județean
Buzău nr. ____/2021 – rectificarea a -VIII- a)
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
şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1.(1) Se aprobă rectificarea prin majorare a sumei alocate în 2021
finanțării activității cluburilor sportive – ramura HANDBAL MASCULIN cu
450.000 lei, respectiv de la 5.300.000 lei la 5.750.000 lei.

(2) Suma de 450.000 lei prevăzută la alin. (1) se va aloca, prin
act adițional la Contractul de finanțare nr. 7270/2021 Asociației „Handbal
Club 2012” Buzău.
Art.2. (1) Se aprobă rectificarea prin majorare a sumei alocate în 2021
finanțării activității cluburilor sportive – ramura FOTBAL MASCULIN cu
200.000 lei, respectiv de la 2.510.000 la 2.710.000 lei.
(2) Suma de 200.000 lei prevăzută la alin. (1) va întregi
finanțarea parțială alocată Asociației Sportive „Fotbal Club Buzău” în baza
art. 2 din Hotărârea Consiliului Buzău nr. 161/2021. Suma menționată va
face obiectul unui act adițional la Contractul de finanțare parțială
nr. 13597/2021.
Art.3. Conform prevederilor art.1 alin.(1) și art. 2 alin. (1), suma totală
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
– 2021” se rectifică de la 7.810.000 lei la 8.460.000 lei .
Art.4. Articolul 2 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Buzău
nr. 73/2021 și art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean Buzău
nr.161/2021 se modifică corespunzător.
Art.5. Direcția economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Direcției economice, persoanei
juridice interesate precum și publicarea pe site–ul Consiliului Judeţean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 19113/08.12.2021

REFERAT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării sumei
totale pentru finanțarea în anul 2021 a activității cluburilor
sportive de drept public înființate pe raza Unităților
Administrativ Teritoriale – Județul Buzău în cadrul
Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea
sportului de performanță”

Cu respectarea prevederilor legale, Consiliul Județean Buzău a aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 73/2021, Programul anual al
finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău pentru
anul 2021 pentru două domenii: asistență socială conform Legii nr. 34/1998
și, respectiv, sportul de performanță conform Legii nr. 69/2000 – ramurile
handbal masculin și fotbal masculin.
Pentru ramura fotbal masculin, alocarea inițială a fost de 1.500.000 lei
– beneficiar Clubul „Metalul Buzău”, și ulterior majorată cu 1.010.000 lei –
alocată Asociației Sportive „Fotbal Club Buzău”.
Pentru ramura sportivă handbal masculin alocarea inițială a fost de
5.300.000 lei, beneficiar fiind Asociația Sportivă „Handbal Club Buzău 2012”.
Urmare noilor reglementări adoptate de Federația Română de Handbal
în sensul obligativității pentru echipele din Liga Națională de a participa în
competiție și cu o „echipă a doua”, Asociația Sportivă „Handbal Club Buzău
2021” a solicitat o majorare corespunzătoare a finanțării nerambursabile.
În aceste condiții din finanțarea acordată au fost susținute și cheltuieli
aferente activității sportive echipei a II a de handbal masculin.
De asemenea, Asociația Sportivă „Fotbal Club Buzău” solicită întregirea
sumei inițial estimată la 1.010.000 lei (10.000 pentru juniori) cu încă
200.000 lei, finanțare din partea Consiliului Județean Buzău.
Vă propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
Direcția economică
Nr. 19114/08.12.2021

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării sumei
totale pentru finanțarea în anul 2021 a activității cluburilor
sportive de drept public înființate pe raza Unităților
Administrativ Teritoriale – Județul Buzău în cadrul
Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea
sportului de performanță”

Rectificarea sumei totale pentru Programul de finanțări nerambursabile
„Promovarea sportului de performanță” prin majorarea sumei alocate pe
ramurile sportive HANDBAL MASCULIN și FOTBAL MASCULIN este asigurată
de rectificarea a – VII - a și a - VIII - a a bugetului Județului Buzău pe anul
2021 prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 205/2021 și hotărârea de
rectificare care se va adopta în ședința din 16.12.2021.
Ca urmare este asigurată sursa financiară.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIHAIL – LIVIU CIOLAN

