
 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL  BUZĂU 

COMUNA CERNĂTEȘTI 

P R I M A R 

  
D I S P O Z I Ț I E   

privind delegarea de atribuții ale  Directorului Clubului Sportiv Știinta Cernătesti 

 
Analizând temeirile juridice 
- Art. 15 alin. (2), art. 120, art. 121 alin. (1) si alin. (2) din Constituția României, 

 republicată; 
- Art. 3 art. 4  si art. 5 alin. (1) din Carta europeană a autonomiei locale,  

- adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 
199/1997; 

- Art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 

- Art. 130 alin. (1) si alin. (3), art. 438 din OG nr. 57/2019 privind  
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 43  din Legea nr. 53/2003 Codul muncii; 

- OUG nr. 99 din 10 septembrie 2021privind modificarea unor acte normative din 
domeniul învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; 
- Referatul nr. 4802/24.11.2021; 
- Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și  

completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și  

completările ulterioare; 
- HCL nr. 26/27.05.2021 privind înființarea clubului sportiv Știința Cernătești, cu 

modificările si completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile), art. 196 alin. (1) lit. b) și art.199 alin. (1) și alin. (2) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

 
PRIMARUL COMUNEI CRNĂTESTI, emite următoarea dispoziție, 

 
Art.1. Începând cu data prezentei și până la organizarea prin concurs, se 

deleagă atribuțiile postului de Director al Clubului Sportiv Știinta Cernătesti, conform 

anexei 1 parte integranta la prezenta dispozitie, domnului Nicolae-Doru Samoilă, Sef 
serviciu salubrizare, aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei Cernătesti. 

Art.2. Fișa postului se va completa în mod corespunzător prin anexă cu 

atributiile de Director al Clublui Sportiv Stiinta Cernătesti, la Contractul Individual de 
Muncă al domnului Nicolae-Doru Samoilă. 

Art. 3. Persoana desemnată la art. 1, va face demersurile necesare deschiderii 
Clubului Sportiv la Trezoreria Municipiului Buzău și ANAF, pentru completarea și 
semnarea documentelor, pentru întocmirea și semnarea bugetului, precum și pentru 

reprezentarea acestuia în cadrul oricărei instituții este necesară desemnarea unui 

director. 
Art. 4. Directorul Clublui Sportiv Stiinta Cernătesti, va avea atribuțiile unui 

ordonator terțiar de credite și va reprezenta Clubul Sportiv Știinta Cernătesti, în relația 
cu toate instituțiile publice, până la numirea definitivă unui Director.   
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Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se 

încredințează persoana menționată la art.1. 

 Art.6. Secretarul general al comunei Cernătești, va comunica prezenta dispoziție 

Primarului comunei Cernătești, persoanei nominalizate la art. 1, Instituției Prefectului 

Județului Buzău, pentru verificarea legalității si membrilor Consiliului Director al 

Clubului Sportiv Stiinta Cernătesti, precum si persoanelor interesate. 
                                                                 
 

 
 
                                                                  Contrasemneaza pentru legalitate,                             
           PRIMAR,           Secretar general al comunei 
     Petrache Mîrzea                                          Doru-Vasile Dumitrașcu                                                    
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Anexa la Dispozitia primarului nr. 92/24.11.2021 

 
 Directorul Clubului Știinta Cernătesti, are următoarele atribuții: 

a) Asigură punerea în executare a hotărârilor comitetului director, ale 
consiliului local și a dispozițiilor primarului. Organizează și conduce activitatea  

CLUBULUI SPORTIV STIINȚA CERNĂTESTI și răspunde de îndeplinirea obiectivelor 

stabilite: 
1) Întocmește proiectul bugetului CLUBULUI SPORTIV STIINȚA CERNĂTESTI și 

situațiile financiare trimestriale și anuale; 
2) Întocmește proiectul de investiții, necesitatea unor dotări specifice și 

aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării în bune condiții a activităților; 
3) Întocmește structura organizatorică, statul de funcții și numărul de personal 

al CLUBULUI SPORTIV STIINȚA CERNĂTESTI; 
4) Întocmește proiectele, programele și planurile de activitate ale clubului și 

analizează periodic stadiul realizării acestora; 
5) Decide, în condițiile legii, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul 

clubului, altele decât bunurile imobile; 
6) Stabilește și propune spre aprobare strategia clubului,  defalcat pe ramuri de 

sport; 
7) Stabilește, pentru fiecare antrenor, numărul de grupe de sportivi, niveluri 

valorice și numărul minim de sportivi legitimați curpinși în pregătire; 
8) Întocmește calendarul competițional intern și internațional al CLUBULUI 

SPORTIV STIINȚA CERNĂTESTI; 

9) Întocmește Regulamentul de Ordine Interioară al CLUBULUI SPORTIV 
STIINȚA CERNĂTESTI ; 

10) Aprobă și semnează contractele individuale de muncă și/sau contractele de 
activitate sportivă cu participanții la activitatea sportivă a  CLUBULUI SPORTIV 
STIINȚA CERNĂTESTI ; 

11) Îndeplinește orice alte atribuții  stabilite prin lege, prin hotărâri ale 
consiliului local și dispoziții al primarului, pentru buna desfășurare a activității 
CLUBULUI SPORTIV STIINȚA CERNĂTESTI; 

b) Întocmește și pune în aplicare Regulamentul de Ordine Interioară al 
CLUBULUI SPORTIV STIINȚA CERNĂTESTI și asigură respectarea lui de către 

personalul salariat; 
c) Reprezintă personal sau prin delegat CLUBULUI SPORTIV STIINȚA 

CERNĂTESTI în relațiile cu organismele sportive interne și/sau internaționale, cu 

celelalte instituții publice sau private, organisme jurisdicționale, organizații sau agenți 
economici, precum și cu persoanele fizice și juridice române și/sau străine; 

d) Elaborează programele de dezvoltare pe termen scurt și mediu ale CLUBULUI 

SPORTIV STIINȚA CERNĂTESTI în concordanță cu strategia propusă și aprobată de 

consiliul local; 
e) Negociază și semnează contracte și alte acte juridice de angajare a CLUBULUI 

SPORTIV STIINȚA CERNĂTESTI; 
f) Coordonează și controlează activitatea desfășurată în cadrul secțiilor  

CLUBULUI SPORTIV STIINȚA CERNĂTESTI, precum și a participanților la  
activitatea sportivă, în vederea realizării scopului și obiectivului de activitate al a 

CLUBULUI SPORTIV STIINȚA CERNĂTESTI; 
g) Stabilește și deleagă atribuții pe trepte  ierarhice și funcții, având în vedere 

regulamentul de organizare și funcționare  propriu și structura organizatorică; 

h) Răspunde, potrivit reglementărilor legale în vigoare, de încadrarea  
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personalului salariat din subordine; 

i) Încheie contractele de muncă ale personalului din subordine, precum și 

contractele individuale de muncă și/sau contractele de activitate sportivă cu 
participanții la activitatea sportivă sau alte asemenea acte; 

j) Organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine 
și participanților la activitatea sportivă și urmărește aplicarea măsurilor pe care le 

dispune; 
k) Aplică, în condițiile legii, sancțiuni disciplinare salariaților, în cazul săvârșirii 

de abateri disciplinare grave și dispune repararea prejudiciilor produse; 
l) Aprobă planurile de pregătire prezentate de participanții la activitatea sportivă 

ai CLUBULUI SPORTIV STIINȚA CERNĂTESTI; 
m) Analizează, periodic, împreună cu șefii compartimentelor și participanții la 

activitatea sportivă, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite și rezultatele realizate; 
n) Coordonează pregătirea și participarea sportivilor  la competițiile prevăzute în 

calendarul competițional  intern și internațional al CLUBULUI SPORTIV STIINȚA 

CERNĂTESTI, precum și organizarea competițiilor proprii și acțiunilor de selecție; 
o) Asigură și răspunde de integritatea, întreținerea și funcționarea, în condiții 

optime, a bazei materiale; 
p) Pune în aplicare și răspunde de calendarul competițional intern și 

internațional al CLUBULUI SPORTIV STIINȚA CERNĂTESTI; 

q) Dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fairplay și prevenirea 
violenței și dopajului în activitatea CLUBULUI SPORTIV STIINȚA CERNĂTESTI; 

r) Propune proiectul bugetului propriu al CLUBULUI SPORTIV STIINȚA 

CERNĂTESTI pe care îl supune aprobării  Consiliului Local; 
s) Prezintă informări la cererea consiliului local, îndeplinește și răspunde de 

orice altă activitate pentru buna desfășurare a activității CLUBULUI SPORTIV STIINȚA 

CERNĂTESTI; 
t) exercită funcția de ordonator terțiar de credite; 

u) Prezintă, spre aprobare, Consiliului Local, programul anual de activitate, 
condițiile, criteriile și procedura, precum și cuantumul pe fiecare categorie de 
cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanți la activitățile sportive, etc. și ia 

măsurile pentru realizarea acestora; 
v) Asigură instruirea și perfecționarea personalului de specialitate din 

subordine; 
w) Asigură informarea Consiliului Local asupra desfășurării activității instituției, 

a principalelor probleme rezolvate și a măsurilor adoptate; 

x) Elaborează și pune în practică obiective, politici, strategii și sisteme coerente 
în domeniul activității sportive și resurselor umane; 

y) Evaluarea performanțelor profesionale ale directorului va fi făcută anual, în 

condițiile legii, de către directorul executival Direcției Resurse Umane, Control Intern 
Managerial, Asigurarea Calității, CFP; 

z) Asigură constituirea și actualizarea permanentă a fondului documentar și a 
bazei de date a CLUBULUI SPORTIV STIINȚA CERNĂTESTI; 

(2) În perioada absenței din instituție, atribuțiile postului de director sunt 

preluate de o persoană desemnată de acesta, prin decizie, iar în situația vacantării 
postului, primarul numește provizoriu o persoană, conform legislației în vigoare. 

(3) Orice alte atribuții, cu excepția celor date potrivit reglementărilor legale sau 
ale prezentului Regulament în competența altor organe. 

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite decizii. 
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