
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA $I FUNCTIONAREA
CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUZAU

DIN SUBORDINEA MINISTERULUI TINERETULUI $I SPORTULUI

CAPITOLUL I
Dispozi{ii generale
Art.l. Clubul Sportiv Municipal Buzdu, denumit in continuare clubul, este persoand juridicd,

infiinfat ca institu{ie publica in subordinea Ministerului Tineretului qi Sportului.
Art.2. Clubul iqi desfrqoard activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare gi cu cele ale

prezentului regulament.
Art.3. Clubul se organizeazd qi funcfioneazd dupd regulamentul de organizare gi funclionare

propriu, aprobat prin ordin al Ministrului Tineretului qi Sportului qi se bucurd de drepturile conferite de
lege.

Art.a.(l) Clubul Sportiv Municipal Buzlu are sediul in judelul Buzdu, municipiul Buzau, str.
Maregal Al.Averescu, nr.l0, cod pogtal 120257.

a) insemnele gi culorile clubului: un vultur gi siglele celor noua ramuri de sport ale clubului,
alb-albastru;

b) secfiile pe ramuri de sport sunt: atletism, box, lupte, modelism, tenis de masd, fotbal tenis,
gimnasticd artistica, gimnastica ritmica si sambo.

(2) Schimbarea denumirii clubului se face numai prin HotarAre de Guvern.
Art.S. Clubul este finanfat din subvenJii de la bugetul de stat, venituri proprii ale instituliei gi

venituri proprii de la Ministerul Tineretului qi Sportului.

CAPITOLUL U
Scopul qi obiectul de activitate
Art.6. Scopul:
Organizarca, conducerea gi dezvoltarea activitatii sportive proprii, frrd discriminlri politice, rasiale,

religioase. etc.
Art.7 Obiectul de activitate:
a) selecfia, pregdtirea, performanla precum gi participarea la competilii interne gi intemafionale;
b) promovarea spiritului de fair-play, combaterea qi prevenirea violenfei qi dopajului in activitatea

proprie:
c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;
d) admini st rarca b azei material e sportive propri i ;

e) organizarea de competiJii sportive in conformitate cu statutele gi regulamentele federaliilor
sportive nalionale:

f) activitdti de transport rutier, respectiv efectuarea de transport cu mijloace proprii (microbus,
autobuz, etc.) pentru persoane qi/sau mdrfuri. pe plan intem qi/sau internalional in interes propriu qi/sau

pentru alte structuri sportive;
g) alte activitAfi in vederea realizdrii scopului qi obiectului de activitate, in condiliile legii.
Art.8 Clubul Sportiv Municipal Buzdu promoveazd, cu prioritate, disciplinele, ramurile gi probele

sportive cuprinse in programul jocurilor olimpice.

CAPITOLUL III
Structura organizatorici qi func{ionarea Clubului Sportiv Municipal Buziu
Art.9.(1) in concordanfd cu statul de funclii aprobat de Ministerul Tineretului qi Sportului, in

structura organizatoricd a Clubului Sportiv Municipal Buziu funclioneazl urmdtoarele compartimente:
. Compartimentul Sport - responsabil cu activitatea sec{iilor pe ramurd de sport;

' Compartimentul financiar - contabilitate - resurse umane;
. Compartimentul achizilit publice - investifii - patrimoniu - administrativ - secretariat qi relalii

publice
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(2) Compartimentele funcfionale enumerate la alin.(1) sunt in directa subordonare a directorului.
(3) Structura organizatoricd a clubului este prevdzutd in anexd la Regulamentul de organizare qi

funcfionare propriu.
Art.10. Clubul are obligalia de a se afilia la federaliile sportive nalionale corespunzdtoare secliilor

pe ramurd de sport proprii, gi, dupd caz,la asocialiile judefene pe ramura de sport.
Art.ll. Clubul respectd prevederile specifice din normele qi regulamentele federafiilor sportive

nalionale qi, dupd caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivd.
Art.l2. infiinlarea unei secfii pe ramurd de sport se poate face numai prin ordin al Ministrului

Tineretului si Sportului, astfel:
a) la solicitarea clubului, cu avizul conform al Direcliei Judefene pentru Sport qi Tineret Buzdu
b) la propunerea Direcfiei Judelene pentru Sport gi Tineret Buzdu;
c) la propunerea federa{iilor sportive nafionale pe ramuri de sport;
d) la propunerea direcfiei de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului qi Sportului.
Art.13.(1) Desfiinlarea unei seclii pe ramurd de sport se poate face numei prin ordin al Ministrului

Tineretului si Sportului, astfel;
a) la solicitarea clubului, cu avizul conform al Direcfiei Judelene pentru Sport qi Tineret Buzd.u;
b) la propunerea Direcliei Judefene pentru Sport gi Tineret Buzdu;
c) la propunerea direcfiei de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului gi Sportului;
d) in cazul c6nd clubul igi pierde calitatea de membru al federa{iilor sportive nafionale la care

a fost afiliat.
(2) in cazul desfiinldrii unei seclii pe ramurd de sport, clubul se obligd sd intreprindd demersurile

necesare pentru radierea din evidenlele federaliilor sportive nalionale, conform procedurii stabilite prin
statutul acestora gi, dupd caz, de la asocialia judeleand pe ramurd de sport la care este afiliat.

Art.l4. Principalele atribu{ii ale compartimentului sport sunt urmitoarele:
a) prin personalul de specialitate, organizemd activitatea cabinetului metodic gi sprijind

perfeclionarea profesionald a antrenorilor din cadrul clubului;
b) sprijind logistic Ai organizatoric activitatea secliilor pe ramurd de sport:
c) urmdregte qi sprijina participarea sportivilor la competiliile nafionale qi internalionale;
d) participd la e.laborarea calendarului sportiv competilional al clubului qi urmaregte derularea

acestuia;
e) organizeazd. acliunile din calendarul sportiv propriu;

0 indrumd qi controleazd, din punct de vedere tehnico-metodic qi de specialitate, activitatea
secliilor pe ramurd de sport;

g) colaboreazd cu direclia pentru sdndtate publicdjudeleand, in scopul organizdrii gi dezvoltdrii
cabinetelor de medicind sportivd, in vederea asigurdrii controalelor medicale specifice sportivilor de
performanf[;

h) colaboreazd cu consiliile locale, institutiile publice cu atribulii in sport, structuri sportive qi

agenli economici in derularea programelor sportive proprii;
i) initiazd mdsurile necesare pentru prevenirea violentei la manifest[rile sportive, precum qi a

dopajului in sport;
j) organizeazd, gi line la zibaza de date a activitAlii secliilor pe ramurd de sport gi urmdregte

evaluarea gi raportarea indicatorilor prevdzuli in programele sportive proprii;
k) colaboreaz[ cu inspectoratele gcolare, unitdlile de invSldmdnt qi cu instituliile de invdldmdnt

superior pentru formarea qi perfeclionarea pregdtirii profesionale a antrenorilor gi sportivilor clubului.
Art.15. Principalele atribu{ii ale compartimentului financiar-contabilitate-resurse umane:
f. in domeniul financiar-contabil:
a) organizeazd, activitatea de elaborare a bugetului clubului gi asigurd transmiterea acestuia

Ministerului Tineretului gi Sportului la termenele stabilite;
b) elaboreazl qi transmite Ministerului Tineretului qi Sportului rcpartizareape trimestre a bugetului

aprobat la nivelul clubului;
c) organizeazd, activitatea de control financiar preventiv propriu;
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d) intocmeqte qi transmite Ministerului Tineretului qi Sportului solicitarea lunard de fonduri de la

bugetul de stat;
e) organizeazd activitatea de execulie a bugetului qi line evidenla angajamentelor legale, a plafilor

efectuate gi intocmegte situafiile privind raportarea acestora;

0 urmdreqte indeplinirea planului de venituri proprii qi prezintd periodic rapoarte directorului;
g) avizeazdpropunerile de modificare a bugetului de venituri gi cheltuieli ale clubului;
h) organizezd, evidenla contabild a clubului;
i) intocmegte gi supune spre aprobare proiecte de decizii qi instrucliuni referitoare la domeniul de

activitate al compartimentului, precum gi alte documente care se referd la fondurile publice gi/sau

patrimoniul clubului;
j) organizeazd circuitul intern al documentelor financiar-contabile;
k) organizeazd gi participi la activitatea de inventariere anuald a patrimoniului clubului;
l) colaborcazdcu compartimentele de specialitate din cadrul Direcjiei Judelene pentru Sport 9i

Tineret Buzdu, Ministerului Tineretului gi Sportului, primdrie qi alte organe ale administrafiei publice

locale, pentru realizarea atribufiilor ce revin compartimentului financiar-contabil;
m) intocmegte gi transmite lunar rapoartele financiare la Ministerul Tineretului qi Sportului, la

termenele stabilite;
n) line evidenfa bunurilor imobile aparlin6nd domeniului public, aflate in administrarea clubului qi

comunicd Ministerului Tineretului qi Sportului, la termenele stabilite, modificdrile intervenite;
o) lunar intocmegte balan{ele de verificare, analizeazd situalia financiard a clubului qi face

propuneri de rentabilizare a activitdtii acesteia;
p) trimestrial intocmegte bilanful financiar, iar dupd aprobare il transmite Ministrului Tineretului 9i

Sportului;
q) fumizeazd informalii cu privire la situafia patrimoniald a clubului, atunci cdnd i se solicitd;

r) intocmeqte qi urmSreqte avizarca gi aprobarea documentelor privind angajarea,lichidarea qi

ordonanlarea cheltuielilor materiale qi servicii ale clubului;
s) intocmegte orice alte situalii financiar-contabile prev[zute de actele normative in vigoare sau la

solicitarea conducerii Ministerului Tineretului qi Sportului, a altor institulii centrale 9i locale;

g) line evidenfa documentelor intrate in cadrul compartimentului, precum qi a celor elaborate de

acesta;

t) selecteazd, grupeazd in dosare qi transmite spre pdstrare arhivei clubului documentele financiar-

contabile.
2. in domeniul resurselor umane:
a) elaboreazd, anual sau ori de cAte ori se impune, statul de funclii qi de personal al clubului, il

actualizeazd atunci cand intervin modificdri in structura organizatoricd, de personal sau in drepturile de

salarizare gi il supune spre aprobare conducerii Ministerului Tineretului gi Sportului, in condiliile legii;

b) intocmeqte gi avizeazd proiectele de decizie ale directorului pentru aspectele care vizeazd

domeniul s[u de activitate;
c) rispunde de sistemul de salarizarc la nivelul clubului gi asigur6, in baza dipoziliilor legale,

managementul resurselor umane;
d) colabore azd la intocmirea regulamentelor, ordinelor, instrucfiunilor, precum gi a altor acte cu

caracter normativ elaborate de cdtre club;
e) stabilegte necearul de fonduri la titlul "Cheltuieli de personal" gi totodatd transmite

Compartimentului Financiar-Contabil propuneri privind modificarea bugetului pentru domeniul resurselor

umane;
f) intocmegte lunar statele de platd qi declaraliile privind obligafiile de plat[ cdtre bugetul de stat:

contribuJiile pentru asigur[ri sociale de stat, gomaj, sdndtate, impozit pe salariu gi asigurd transmiterea citre

organele abilitate, in terrnenele prevlzute de lege;

g) avizeazd documentele privind angajarea,

exclusiv cheltuieli le de deplasare;

lichidarea gi ordonanlarea cheltuielilor de personal,

h) avizeazd notele de fundamentare, precum 9i documentele de

perfeclionarea profesionald a personalului din cadrul clubului;
J

angajare a cheltuielilor privind



i) intocmeqte gi line evidenla fiqelor fiscale qi le transmite, in termenul legal

fiscale, c6t qi salaria{ilor din cadrul clubului;
j) intocmegte lucrdrile privind acordarea salariilor de merit qi a premiilor

cadrul clubului, in colaborare cu celelalte compartimente;
k) intocmegte programarea concediilor de odihna pentru salariafii clubului gi line evidenla acestora;

l) gestioneazd figete de post pentru personalul din cadrul clubului;
m) organizeazd, dupd aprobarea Ministerului Tineretului qi Sportului, concursurile pentru ocuparea

posturilor de execulie vacante qi temporar vacante qi gestioneazd aceste posturi;

n) intocmeqte gi elaboreazd, in colaborare cu compartimentele de specialitate, bibliografia 9i

tematica, precum gi documentele privind procedura prealabild organizdrii concursurilor, c6t 9i cele privind

finalizarea acestora gi participd in comisiile de concurs gi a celor de solufionare a contestaliilor pentru

ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante;
o) transmite catre toate compartimentele clubului, criteriile pe baza cdrora se face evaluarea

performantelor profesionale individuale, monitoriz eazd procesul de evaluare a personalului din aparatul

propriu, primegte gi pdstreazd rapoartele de evaluare;
p) intocmeqte documentele de incadrare, respectiv de

incetare a raporturilor de muncd/serviciu pentru personalul

drepturilor salariale, potrivit prevederilor legale in vigoare;
r) intocmeqte documentele privind reincadrarile, indexdrile salariale, potrivit dispozitiilor legale in

vigoare;
s) intocmeqte, actualizeazl, qi line evidenfa dosarelor de personal;

g) verificd qi line evidenla pontajelor lunare primite de la compartimentele clubului;
t) intocmegte documentalia in vederea cercetdrii abaterilor disciplinare 9i asigurd secretariatul

comisiilor constituite in acest scop, in baza referatelor compartimentelor respective, temeinic justificate,

punAnd la dispozilie toate informaliile in acest sens;

D intocmeqte raportdrile solicitate de cdtre Ministerul Finanlelor Publice, Institutul Nafional de

Statisticd gi de alte organe ale administraliei publice, privind numdrul de personal 9i drepturile salariale;

u) intocmeqte Registrul general de eviden!6 a salarialilor, opereazd in acesta inregistrdrile prevf,zute

de lege qi asigurf depunerea la sediul Inspectoratului Teritorial de Munci potrivit actelor normative in

domeniu;
v) intocmeqte dosarele de pensionare pentru personalul din cadrul clubului; intocmeqte qi elibereazd,

la cerere, documente specifice activitllii de resurse umane, cu respectarea prevederilor legale; acordd

consiliere de specialitate la solicitarea compartimentelor din cadrul clubului;
x) completeaz[ qi line evidenla legitima{iilor de serviciu pentru personalul clubului;
y) indeplinegte alte sarcini ce i se rcpartizeazd, in limita prevederilor legale in vigoare;

z) rispunde de sistemul de salarizare a clubului.
Art.16. Principalele atribu{ii ale compartimentului achizifii publice-investi{ii-patrimoniu-

administrativ-secretariat qi rela{ii publice:
f .in domeniul achizitiipublice:
a) elaboreazd qi, dupd ciz, actualizeazd, pebaza necesitdlilor transmise de celelalte compartimente

ale instituliei, Programul anual al achizilrilor publice;
b) elaboreazd Sau, dupd caz, coordoneazd activitatea de elaborare a documentaliei de atribuire sau,

in cazul organizdrii unui concurs de solulii, a documentelor de concurs;

c) informeazd Ministerul Finanfelor Publice(UCVAP), conform legislaliei in vigoare, ori de cdte ori

urmeazd sd deruleze proceduri de licitalii dechise sau restrdnse;

d) aplica gi finalizeazS procedurile pentru achizilii publice prevdzute in programul anual al

achiziliilor publice al clubului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

e) indeplineqte obliga1iile referitoare la publicitate, aqa cum sunt acestea previzute de O.U.G

3412006 privind achiziliile publice;
f) se ocupd de efectuarea achizilillor directe, conform legislaliei in vigoare, qi in baza notelor de

fundamentare gi:a referatelor de oportunitate a achiziliilor, aprobate de conduc[torul clubului;

stabilit, at0t organelor

pentru personalul din

numire, transfer, detasare, suspendare sau

din cadrul clubului, inclusiv stabilirea



g) constituie, Jine eviden{a qi pdstreazd dosarele de achizilie publicd incheiate la nivelul clubului;
h) elaboreazd raportul anual privind contractele de ahizi[ii publice atribuite qi il transmite prin

intermediul S.E.A.P., in termenul prevlzut de lege, cdtre Autoritatea Nalionald de Reglementare qi

Monitorizare a Achiziliilor Publice;
i) persoana/persoanele desemnate cu atribu{ii pe linia achiziliilor publice fac parte, in calitate de

preqedinte sau membri, din comisiile de evaluare privind procedurile de achizilii publice inbaza dispoziliei
emise de cdtre conducerea clubului;

j) formuleazd punctul de vedere al autoritilii contractante la eventualele contestafii ale operatorilor
economici depuse la Consiliul Nalional de Solulionare a Contestafiilor;

k) pdstreazi confidenfialitatea in legdturd cu faptele, informaJiile sau documentele cu care intrd in
contact.

2.in domeniul investi{ii:
a) intocmegte listele de investifii pentru activele fixe, conform bugetului aprobat;

b) participd in calitate de membru al comisiei de recepfie la receplia materialelor gi la recepfia

pa(ial5 sau la terminarea lucrdrilor de investifii care se executd la nivelul clubului;
c) participd in calitate de membru al comisiei de recep{ie la receplia maginilor/utilajelor/

echipamentelor de natura mijloacelor fixe;
d) respectd prevederile legale pe linia investiliilor publice.
3.in domeniul administrativ:
a) fundamenteazd qi prezinti propuneri privind cheltuielile materiale gi servicii la nivelul clubului,

pentru a fi incluse in proiectul de buget;
b) organizeazd qi asigurd condilii corespunzdtoare pentru folosirea, pdstrarea, respectiv depozitarea

bunurilor materiale aflate in gestiune;
c) transmite documentele justificative la compartimentul financiar-contabil, in termen util pentru

efectuarea pldlii la data scadentd;
d) asigurd recuperarea cheltuielilor pentru utilitdli consumate de terfi utilizatori ai patrimoniului

aflat in administrarea clubului;
e) asigurd curdlgnia gi igienizarea bazelor sportive qi a celorlalte spalii administrate;

f) rdspunde de intocmirea gi prelucrarea foilor de parcurs pentru mijloacele de transport proprii;
g) prezintd propuneri privind eventualele reparafii la clddiri, inlocuirea unor instalalii gi folosirea

eficient[ a dotdrilor gi a altor bunuri din patrimoniul administrat de club;
h) intocmeqte referatul de necesitate pentru achizilionarea materialelor gi consumabilelor necesare

desftqurdrii activit6tii clubului.
4.in domeniul secretariat qi rela{ii publice:
a) execut[ lucrdri de secretariat ale clubului privind corespondenfa, evidenfa deciziilor emise de

director, multiplicd qi repartizeaz[ documentele;
b) realizeazd inregistrarea documentelor primite gi respectarea circuitului stabilit prin decizia

directorului
c) or ganizeazd. ge sti on e azd q i pdstrea zd arhiv a cl ubu I u i ;

d) executd redactarea sau multiplicarea documentelor qi organizeazd expedierea acestora potrivit
destina!iilor;

e) intocmegte referatul de necesitate pentru achizilionarea materialelor gi consumabilelor necesare

desfdqurdri i activitali i clubului :

f) organizeazd qi asigur6, in conformitate cu prevederile legale, liberul acces la informa{iile de

interes public gi rezolvarea petiliilor;
g) inregistreazd, peti\iile primite gi le transmite operativ compartimentelor spre rezolvare qi

urmdregte ca acestea sd fie solulionate in termen legal;
h) transmite in termen legal rdspunsuri cdtre petenfi qi rdspunde de confidenlialitatea datelor pdndla

solulionarea acestora. 
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CAPITOLUL IV
Conducerea Clubului Sportiv Municipal BuzIu
Art.17(1) Clubul Sportiv Municipal Buzdu este condus de un director. Acesta iqi desfrgoari

activitatea inbazaprezentului regulament gi a prevederilor legale in vigoare.
(2) Directorul rdspunde, potrivit legii, de buna organizare qi funclionare a activitdlii clubului.
(3) Numirea gi eliberarea din funcfie a directorului, se face prin ordin al Ministrului Tineretului gi

Sportului, in condiliile legii.
(4) Directorul indeplinegte atribuliile stabilite prin fiqa postului aprobatd de Ministrul Tineretului 9i

Sportului.
Art.18.(1) Directorul indeplineqte obligafiile prevdzute in fiqa postului qi are, in principal,

urmdtoarel e atribulii :

a) organizeazd 9i conduce activitatea clubului qi rdspunde de indeplinirea obiectivelor stabilite;
b) aprob[ Regulamentul de ordine interioard al clubului gi asigurd respectarea acestuia de cdtre

personalul salariat;
c) reprezintd, personal sau prin delegat, clubul in relafiile cu organismele sportive interne qi/sau

internalionale, cu celelalte institufii publice sau private, organe jurisdiclionale, organiza[ii sau agenli
economici, precum qi cu persoanele fizice gi juridice romAne qi strdine;

d) elaboreazd,programele de dezvoltare pe termen mediu qi scurt ale clubului, in concordanfd cu
Strategia generala de dezvoltare a activitdlii sportive din Romdnia;

e) negociazd qi semneazd contracte qi alte acte juridice de angajare a clubului;
0 coordoneazd qi controleazd activitatea desfbquratd in cadrul secliilor pe ramurd de sport din

cadrul clubului, precum gi a antrenorilor, in vederea realizdrii scopului qi obiectului de activitate ale
clubului;

g) asigurd aplicarea gi respectarea dispoziliilor legale in vigoare;
h) in calitate de ordonator terliar de credite indeplinegte toate atribuliile ce ii revin, conform

dispoziliilor legale in vigoare gi rdspunde potrivit legislaliei in vigoare;
i) stabileqte qi deleagd atribulii pe trepte ierarhice qi funcfii, av6nd in vedere regulamentul de

organizare gi funclionare propriu gi structura organizatoricd;
j) rdspunde, potrivit reglementdrilor legale in vigoare, de incadrarea personalului salariat din

subordine;
k) organizeazd controlul indeplinirii sarcinilor de servici de cdtre personalul din subordine gi

urmdregte aplicarea m[surilor pe care le dispune;
l) aplic6, in.condiliile legii, sanc{iuni disciplinare salariafilor, in cazul sdvdrqirii de abateri

di scipl inare gi di spune repararea prej udici i lor produse ;

m) aprobd planurile de pregdtire prezentate de antrenorii clubului;
n) analizeaz[, periodic, ?mpreund cu antrenorii, stadiul indeplinirii obiectivelor stabilite gi

rezultatele realtzate de sportivii legitimafi la club;
o) aprobd calendarul competilional intern gi intemalional al clubului gi urmdregte derularea

acestu ia;
p) urmireqte pregdtirea qi participarea sportivilor la competiliile prevd zute in calendarul

competilional intern qi internafional al clubului, precum qi organizarea competiliilor proprii qi acJiunilor de
selec!ie;

q) participd la principalele competilii interne gi internafionale ale clubului;
r) stabileqte pentru fiecare antrenor, prin fiqa postului, numdrul de grupe de sportivi pe niveluri

valorice qi numdrul minim de sportivi legitima{i sau nelegitimali cupringiin pregdtire;
s) asigurd constituirea gi actualizarea perrnanentd a fondului documentar gi a bdncii de date ale

clubului, respectiv:
. actele normative in vigoare privind activitatea sportivd;
. regulamentul de organizare gi funclionare propriu;
. regulamentul de ordine interioard;
' ordinele Ministrului Ti neretu lui si Sportului repartizate clubului ;
. statutele gi regulamentele federaliilor sportive nalionale la care clubul este afiliat;
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. programele de dezvoltare pe termen mediu qi scurt ale clubului;

. evidenla sportivilor legitimafi gi clasificafi pe ramurf, de sport;

. rezultatele oblinute de sportivi in competifiile interne qi internafionale oficiale.

0 dispune mdsuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru combaterea qi prevenirea

violenJei qi a dopajului;
u) asigurd qi rdspunde de integritatea, intrefinerea qi funclionarea in condilii optime abazei

materiale sportive din patrimoniul clubului;
v) orice alte atribufii, cu exceplia celor date potrivit reglementdrilor legale, in competenla altor

organe.
(2) In exercitarea atribuliilor sale, directorul emite decizii gi dispozifii scrise.

(3) Directorul clubului este ordonator terliar de credite.
Art.f9.(1) La nivelul clubului funclioneazd, Consiliul consultativ al clubului, alcdtuit din

reprezentan{i ai clubului qi reprezentan{i ai autoritdlilor publice locale.
(2) Componen{a, organtzarca qi funcfionarea Consiliului clubului se stabilesc prin decizie scrisi a

directorului.
(3) Din Consiliul clubului face parte, in mod obligatoriu, directorul executiv al Direcliei Judefene

pentru Sport qi Tineret Buzdu, precum gi coordonatorul regional.

CAPITOLUL V
Baza materiali folositi pentru activitatea sportivl
Art.20. Clubul Sportiv Municipal Buzdu administreazdbaza materiald, pentru activitatea sportivd,

aflatd,in patrimoniu, in vederearealizdrii scopului gi obiectului de activitate.
Art.2l.Bazamateriald a clubului cuprinde totalitatea terenurilor gi clddirilor, precum 9i amenaj[rile

gi instalaJiile care sunt destinate organizdrii qi desfbqurdrii activitalii de educaJie frzicd gi sport.

Art.22. Patrimoniul clubului se inventari azd, anual, pebaza bilanlului contabil incheiat la data de 31

decembrie.
Art.23.(1) Clubul administreaz[ bunurile aflate in patrimoniu, in condiliile legii.
(2) Bunurile se evidenliazd distinct in patrimoniul clubului.
Art.24. Clubul nu poate schimba destina{ia sau desfiin[a baze sportive aparlindnd domeniului public

sau privat al statului gi.aflate in administrarea lui, ldrh aprobarea Ministerului Tineretului 9i Sportului qi a

ordonatorului principal de credite qi f6ra garanlia construirii altor baze sportive similare.

CAPITOLUL VI
Finan{area activiti{ii Clubului Sportiv Municipal BuzIu
Lrt.25. Veniturile indiferent de sursi 9i cheltuieli de orice naturl ale Clubului Sportiv Municipal

Buz[u sunt cuprinse in bugetul anual propriu.
Art.26. (1) Administrarea bugetului anual de venituri qi cheltuieli al clubului se face in condiliile

prevdzute de normele privind finanlele publice, pentru alocaliile de la bugetul de stat acordate de Ministerul

Tineretului gi Sportului, pentru alocaliile de la bugetele locale, precum qi pentru veniturile proprii ale

clubului.
(2) Bugetul anual al Clubului Sportiv Municipal Buz6u cuprinde la partea de venituri:
a) venituri proprii ale institufiei;
b) venituri proprii acordate de Ministerul Tineretului qi Sportului;
c) aloca{ii de la bugetul de stat acordate de Ministerul Tineretului gi Sportului;

d) alte surse, in condiliile legii.
(3) Bugetul anual al clubului se aprobi de cdtre Ministerul Tineretului qi Sportului.

Art.2T.Yeniturile oblinute din activitdli se gestioneazd qi se utilizeazd la nivelul clubului, pentru

realizarea scopului gi obiectului de activitate, fdrf, vdrsdminte la bugetul de stat qi fbrd afectarea alocatiilor

de la bugetul de stat.

Art.28. Sursele de finanlare ale Clubului Sportiv Municipal Buzdu provin din:

a) alocafii de la bugetul de stat acordate de c[tre Ministerul Tineretului qi Sportului;

b) venituri proprii acordate din bugetul Ministerului Tineretului gi Sportului;
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c) aloca{ii de la bugetul local;
d) venituri din activitdli economice realizate in legdturd directi cu scopul gi obiectul de activitate

ale acestora;
e) sume oblinute din transferurile sportivilor;
0 cotizalii gi contribufii b[neqti sau in naturd ale simpatizanfilor;
g) donafii qi sume sau bunuri primite prin sponsorizdri;
h) venituri obfinute din reclamd gi publicitate;
i) venituri pentru care se datoreazd. impozite pe spectacole;
j) venituri oblinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul sau;

k) indemnizalii obfinute din participarcala competitiile qi demonstraliile sportive;
l) alte venituri, in condi{iile legii.

CAPITOLUL VII
Dispozi{ii finale
Art.29. Ministrul Tineretului qi Sportului exercitd supravegherea gi controlul asupra Clubului

Sportiv Municipal Buziu.
Art.30. (1) Clubul este supus inregistririi in Registrul Sportiv.
(2) Ca urmare a inregistrdrii in Registrul Sportiv, clubul a primit numdrul de identificare

BZlAll000lll200l gi Certificat de identitate sportivd nr.l2l23.l 0.2001 .

Art.31. Clubul Sportiv Municipal Buzdu deline exclusivitatea:
a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, staticd qi in miqcare a sportivilor lor in

echipamentul de concurs gi de reprezentare, c6nd participd la competilii in numele clubului;
b) dreptului de folosinJ[ asupra siglei/emblemei proprii;
c) drepturile de reclam[, publicitate qi de televiziune la competifiile pe care le organizeazd sau la

care particip[, dupd caz;
Art.32. Prezentul Regulament intr[ in vigoare la data aprobdrii de cdtre Ministrul Tineretului qi

Sportului.
Art.33. Clubul Sportiv Municipal Buzdu intocmegte propriul Regulament de organizare gi

funclionare pe baza Regulamentului cadru, care va fi aprobat prin ordin al Ministrului Tineretului gi

lSportului.
Art.34. Salarialii clubului sunt obligali sd cunoascd qi sd respecte prevederile prezentului

Regulament gi ale fiqelor de post pe care le ocup[.
Art.35. In caz de nerespectarc a prevederilor prezentului Regulament, celor care se dovedesc a fi

vinova{i li se vor aplica m[surile corespunzdtoare, ?n conformitate cu prevederile legale.
Art.36. Organigrama clubului este parte componenta a Regulamentului de organizare qi funcfionare

propriu.


