
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

      
                                                                                                                       

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.VIII/2847 DIN 04.02.2022 
 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții 

ale Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋ Bistriţa-Năsăud 
 
 

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă extraordinară în 
data de _____, în prezenţa a președintelui a ___ consilieri judeţeni; 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr.VIII/2846 din 04.02.2022 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; 

- raportul comun nr.I/2848 din 04.02.2022 al Direcției conomice și al 
Direcției juridică, administrație locală din cadrul Consiliului Județean Bistrița-
Năsăud;  

- adresa nr.540 din 04.02.2022 a Clubului Sportiv „GLORIA 2018” 
Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.I/2840 
din 04.02.2022 prin care s-a transmis Nota de fundamentare 
nr.489/03.02.2022 și Hotărârea nr.2 din 03.02.2022 a Consiliului de 
administrație al clubului sportiv; 

- adresa nr.IC/7214 din 05.04.2021 a Ministerului Afacerilor Interne – 
Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.V/8111 din 13.04.2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.43/2018 
privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, instituție 
publică aflată în aubordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 
 - prevederile art.3, art.12 alin.(2), art.18^1 alin.(1) și alin.(2) lit. a), 
art.21 alin.(1) lit.b), art.22-art.24, art.26 lit.b), art.29 alin.(1) și alin.(2), 
art.30, art.67 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(3) lit.a), c), d), alin.(4) lit.b) și 
alin.(6), art.67^1 alin.(1), art.69 alin.(4) și alin.(5), art.71 alin.(2), art.78^1, 
art.79, art.81 și art.86 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului 
nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art.6 alin.(3) și alin.(4), art.9 alin.(1) lit.d), art.10 lit.d), 
art.11, art.13, art.16, art.17 lit.d), art.18 lit.d), art.26 alin.(2), art.32, art.39 
din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și 
sportului nr.69/2000; 
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- prevederile art.2 alin.(1) pct.39, art.21 alin.(4), art.67 alin.(1) lit.b) 
din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 
pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare; 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), alin. (3), art. 7 lit.a), art. 10 alin. (1)-
(2), alin. (4), art. 11, art. 12 alin. (1) şi punctul IV, lit. A, punctul I, punctul V, 
lit.B, lit.D din Capitolul II al Anexei nr.VIII din Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.___ din 
__.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului 
Bistrița-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025; 

- avizul nr.__ din ___ al Comisiei de administraţie; 
- avizul nr.__ din ___ al Comisiei de sănătate, cultură, tineret și sport; 

 
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a), lit.d), alin.(2) lit.c), alin.(5) 

lit.f), art.182 alin.(1), art.191 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.a) și art.196 alin.(1) 
lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă structura organizatorică a Clubului Sportiv „GLORIA 

2018” Bistrița-Năsăud, prevăzută în Anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă statul de funcții a Clubului Sportiv „GLORIA 2018” 
Bistrița-Năsăud, prevăzut în Anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data 14.02.2022. 
(2) Începând cu aceeași dată se abrogă Anexele nr.1 și nr.2 aprobate 

prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.43/2018 privind 
înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, instituție publică 
aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Art.4 În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri, 
directorul Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud va supune  
aprobării Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud proiectul Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al instituţiei. 

Art.5 Conducerea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud va 
asigura realizarea procedurilor legale în vederea angajării personalului 
necesar pentru întreținerea, administrarea și asigurarea funcționalității 
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Complexului Sportiv din localitatea Unirea, la data preluării obiectivului de 
investiții.  

Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___ voturi 
„pentru”. 

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-
Năsăud și conducerea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud. 

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul resurse umane, 
organizare, relația cu consiliul județean cu: 

-  Direcția juridică, administrație locală; 
-  Direcția economică; 
-  Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud; 
-  Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 
 

INIȚIATOR: 
PREŞEDINTE 

EMIL RADU MOLDOVAN 
 
 

 
 
 
 
       Aviz de legalitate: 

                SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI 
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ 
 
 
 

Nr. ___ 
Din ______.2022 
C.A.A./1 ex. 
Notă: Prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă (votul majorității consilierilor județeni prezenți – 
art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare) 

Verificat 
Compartimentul pregătire documente,  

Monitorul Oficial Local 

Avizat  
Direcția juridică, administrație locală 

 
Hoha Cecilia Alisa - consilier juridic principal Butta Elena - director executiv 

Semnătura: 
 

Semnătura: 
 

Data: Data: 

 



Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.___ din ____.2022 

 
ORGANIGRAMA 

Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL POSTURI: 22  
Din care: Conducere: 3 
              Execuție: 19  

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 
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Nr.posturi

de conducere de execuţie

1 DIRECTOR S II 1 1 1

1 SEF SERVICIU S II 1 1 1

2
INSPECTOR DE 
SPECIALITATE S I 1 1

3 INGINER DE SISTEM S II 1 1
4 REFERENT M II 1 1
5 INGRIJITOR M/G 1 1
6 INGRIJITOR M/G 1 1
7 INGRIJITOR M/G 1 1
8 INGRIJITOR M/G 1 1
9 MUNCITOR CALIFICAT M;G IV 1 1

10 MUNCITOR CALIFICAT M;G IV 1 1
11 PAZNIC M;G 1 1
12 PAZNIC M;G 1 1

1 CONTABIL ȘEF S II 1 1 1

1 ECONOMIST S II 1 1
2 CONTABIL M I 1 1

III.2 COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, RELAȚII PUBLICE, LOGISTIC
1 EXPERT S II 1 1
2 INSPECTOR SSD I 1 1
3 ȘOFER M;G I 1 1

III.3 COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE 
1 EXPERT S II 1 1
2 INSPECTOR SSD I 1 1

Ocupate

 Anexa nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.____ din ___.2022

Vacante

 STATUL DE FUNCŢII
AL CLUBULUI SPORTIV „GLORIA 2018” BISTRIŢA-NĂSĂUD

III.1 COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE

II. SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU SPORTIV

I.CONDUCEREA CLUBULUI  SPORTIV

III.SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE, RESURSE UMANE, RELAȚII PUBLICE, LOGISTIC ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

     Funcţia  contractualăStructuraNr.   
crt.

Nivelul 
studiilor

Grad/  
treapta 
profesio

nală

Nr. funcții 
contractuale 
de conducere



Nr.posturi

de conducere de execuţie

Ocupate Vacante     Funcţia  contractualăStructuraNr.   
crt.

Nivelul 
studiilor

Grad/  
treapta 
profesio

nală

Nr. funcții 
contractuale 
de conducere

IV.
1 EXPERT SPORTIV S II 1 1

TOTAL 22 3 5 17

Nr. total funcţii contractuale 22
Nr. total funcţii contractuale de conducere 3
Nr. total funcţii contractuale de execuţie 19
Nr. total posturi finanțate pe anul 2022 22

F.D.M./2 ex.

COMPARTIMENTUL COORDONARE SECŢII PE RAMURĂ DE SPORT



 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 
CABINET PREȘEDINTE 
Nr.VIII/2846/04.02.2022                                                                                                

 
 

REFERAT DE APROBARE 
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice 

și a statului de funcții ale Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋   
Bistriţa-Năsăud 

 
 
Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud este persoană juridică de 

drept public, instituție publică de interes județean, aflată în subordinea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, înființată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud nr.43/25.04.2018. 

Structura organizatorică și statul de funcții ale Clubului Sportiv „GLORIA 
2018” Bistriţa-Năsăud au fost aprobate prin aceeași hotărâre, fiind prevăzute 
în Anexele nr.1 și nr.2, la fel ca și Regulamentul de organizare și funcționare al 
acestuia, prevăzut în Anexa nr.3 la hotărâre, acesta fiind modificat și completat 
ulterior prin Hotărârile Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.55/2018, 
nr.91/2019, nr.13/2020, nr.72/2020, nr.7/2021, nr.84/2021 și nr.185/2021.   

Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, instituție publică aflată în 
subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, este organizat și funcționează 
ca un club polisportiv, având următoarele secții pe ramură de sport: handbal, 
oină, atletism, gimnastică ritmică, taekwondo WT, volei, golf, fotbal, box, 
rugby, tenis, schi și baschet. 

În prezent, activitatea clubului sportiv se desfășoară în imobile închiriate, 
fără a avea în patrimoniu o bază materială proprie în care să poată realiza 
activitățile specifice de pregătire pentru sportivii care activează în cadrul 
clubului sportiv pe fiecare ramură de sport, organizarea și participarea la 
competiții sportive, susținerea de meciuri de către echipele de handbal (toate 
categoriile), volei, baschet, fotbal. 

 Încă de la înființarea clubului sportiv, prin hotărârile adoptate, s-a avut 
în vedere reglementarea faptului că acesta va asigura administrarea bazei 
materiale primite în condițiile legii și va desfășura activități sportive, în 
concordanță cu obiectul de activitate al instituției. 

În acest moment, asigurarea bazei materiale în care își desfășoară 
activitatea clubul sportiv este în curs de realizare ținând cont de faptul că 
lucrările pentru construirea „Complexului Sportiv din localitatea Unirea, strada 
Aerodromului nr.33, municipiul Bistrița” sunt într-un stadiu avansat de 
execuție, obiectiv de investiții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
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Bistrița-Năsăud nr.19/2019 și construit de Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.. 

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții unic în județ, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud a predat amplasamentul, în 
vederea și pe perioada construirii de către Compania Națională de Investiții 
„C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii sus menționat, iar Consiliul Județean 
Bistrița-Năsăud s-a obligat ca, după preluarea amplasamentului și a obiectivului 
realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 
15 ani. 

Din datele furnizate de Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. și 
Serviciul managementul investițiilor publice din cadrul Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud rezultă că termenul estimat pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Complex Sportiv localitatea Unirea, strada Aerodromului nr.33, 
municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” este luna mai a anului 2022. 

Investiția constă în realizarea unei săli multifuncționale (sală polivalentă) 
cu o capacitate de minim 2675 de locuri, cu anexe sportive și tehnice aferente, 
cu dotări complementare de alimentație publică, spații comerciale închiriabile, 
locuri de parcare, în condițiile unei utilizări flexibile, și amenajarea unor terenuri 
de sport exterioare, cum ar fi pista de alergare, două terenuri de handbal și un 
teren de baschet, cu respectarea normelor în domeniu care permit omologarea 
sălii la standarde naționale și internaționale și organizarea unei mari varietăți 
de competiții sportive, concerte și alte activităti. Activitatea principală este 
destinată competițiilor sportive, cu posibilitatea desfășurării și a altor tipuri de 
activități: spectacole, conferințe, congrese, expoziții, precum și a altor activităti 
culturale. Complexul sportiv va asigura desfășurarea de competiții sportive de 
nivel național și internațional, cu respectarea standardelor impuse de 
regulamentele federațiilor naționale și internaționale specifice.  

Drept urmare, în vederea asigurării funcționalității Complexului Sportiv din 
localitatea Unirea, respectiv asigurării administrării imobilelor care deservesc 
activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive, prin adresa nr.I/2640 din 
02.02.2022, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a comunicat Clubului Sportiv 
„GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud intenția de transmitere în administrare a 
Complexului Sportiv din localitatea Unirea după finalizarea și recepționarea 
obiectivului de investiții, clubul sportiv având obligația de a întreține obiectivul 
și de a menține destinația acestuia.  

 Astfel, având în vedere că ulterior înființării Clubului Sportiv „GLORIA 
2018”, prin hotărâri ale consiliului județean s-au înființat 10 noi secții pe ramură 
de sport în cadrul clubului sportiv, în total fiind 13 secții în prezent, precum și 
faptul că după finalizarea și recepționarea obiectivului de investiții „Complex 
Sportiv localitatea Unirea, strada Aerodromului nr.33, municipiul Bistrița, 
județul Bistrița-Năsăud” acesta urmează să fie transmis în administrarea 
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, acestea conducând la 
creșterea atribuțiilor și a volumului de activitate al instituției publice de interes 
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județean, prin Nota de fundamentare nr.489/2022, înregistrată la Consiliul 
Județean Bistrița-Năsăud sub nr.2840/04.02.2022, Clubul Sportiv „GLORIA 
2018” Bistriţa-Năsăud motivează și solicită aprobarea unei noi structuri 
organizatorice și a unui nou stat de funcții, pentru îndeplinirea corespunzătoare 
a atribuțiilor. 

Față de actuala structură organizatorică care are doar trei compartimente 
(Compartimentul financiar-contabilitate, administrativ și resurse umane, 
Compartimentul achiziții publice, secretariat și relații publice, Compartimentul 
coordonare secții pe ramură de sport, marketing, comunicare și organizare 
competiții) se propune înființarea a două servicii și a unui compartiment, toate 
în subordinea directorului Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, 
după cum urmează: 

A. Structura organizatorică (organigrama)  
   I. Conducerea clubului sportiv, care are în subordine: 

        II. Serviciul administrare patrimoniu sportiv; 
     III. Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relații publice, 
logistic și achiziții publice, cu trei compartimente: 

III.1 Compartimentul financiar-contabilitate; 
III.2 Compartimentul resurse umane, relații publice, logistic; 
III.3. Compartimentul achiziții publice; 

        IV. Compartimentul coordonare secții pe ramură de sport. 
B. Stat de funcții: 
I. Conducerea clubului sportiv:  
1. Director, gradul II - 1 funcție contractuală de conducere - ocupată, 

nr.crt.I.1 din proiectul de stat de funcții propus. 
II. Serviciul administrare patrimoniu sportiv, nr.crt.II din statul de 

funcții propus, serviciu nou înființat, subordonat directorului clubului sportiv, 
serviciu care va avea în structură 12 posturi nou înființate, din care 1 funcție 
contractuală de conducere și 11 funcții contractuale de execuție: 

1.  șef serviciu, gradul II, S - post vacant; 
2. inspector de specialitate, gradul I, S - post vacant; 
3. inginer de sistem, gradul II, S - post vacant; 
4. referent, treapta II, M - post vacant; 
5. îngrijitor M/G - post vacant; 
6. îngrijitor M/G - post vacant; 
7. îngrijitor M/G - post vacant; 
8. îngrijitor M/G - post vacant; 
9. muncitor calificat, treapta IV, M;G - post vacant; 
10.  muncitor calificat, treapta IV, M;G - post vacant; 
11.  paznic M;G - post vacant; 
12. paznic M;G - post vacant. 

   Ținând cont de dimensiunea și complexitatea bazei materiale sportive 
reprezentată de Complexul Sportiv din localitatea Unirea, și faptul că la data 
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preluării acesteia, clubul sportiv trebuie să aibă angajați contractuali cu atribuții 
specifice, în vederea asigurării exploatării, administrării, întreținerii bazei 
sportive, se propune înființarea acestui nou serviciu, respectiv Serviciul 
administrare patrimoniu sportiv, în subordinea directorului, cu un număr de 12 
posturi. 

III. Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relații 
publice, logistic și achiziții publice, nr.crt.III din statul de funcții propus, 
serviciu nou înființat, subordonat directorului clubului sportiv, serviciu care va 
avea în structură 8 posturi, din care 1 funcție contractuală de conducere și 7 
funcții contractuale de execuție: 

1. contabil-șef, gradul II, S - post vacant, nou înființat; 
 Compartimentul financiar-contabilitate, nr.crt.III.1 din statul de 

funcții propus: 
1. economist, gradul II, S - post ocupat (funcția contractuală de execuție 

transformată din inspector de specialitate gradul II, S, din vechiul stat 
de funcții, cu acordul persoanei care ocupă postul); 

2. contabil, gradul I, M - post vacant, nou înființat; 
 Compartimentul resurse umane, relații publice, logistic, nr.crt.III.2 

din statul de funcții propus: 
1. expert, gradul II, S - post ocupat, (funcția contractuală de execuție 

transformată din inspector de specialitate gradul II, S, din vechiul stat 
de funcții, cu acordul persoanei care ocupă postul); 

2. inspector, gradul I, SSD - post vacant, nou înființat; 
3. șofer, treapta I, M;G - post vacant, nou înființat; 
 Compartimentul achiziții publice, nr.crt.III.3 din statul de funcții 

propus: 
1.  expert, gradul II, S - post ocupat (funcția contractuală de execuție 

transformată din inspector de specialitate gradul II, S, din vechiul stat 
de funcții, cu acordul persoanei care ocupă postul); 

2. inspector, gradul I, SSD - post vacant nou înființat. 
     Conform notei de fundamentare a clubului sportiv, înființarea de 10 noi 
secții pe ramură de sport în cadrul clubului, în perioada 2019-2021, a dus la 
diversificarea și creșterea exponențială a atribuțiilor  personalului încadrat, fiind 
necesară înființarea unui nou serviciu, astfel încât să fie asigurate condițiile 
pentru desfășurarea optimă a tuturor activităților secțiilor pe ramură de sport, 
ținând cont de diversitatea acestora. 
    Totodată, având în vedere faptul că urmează a fi preluată baza sportivă 
din localitatea Unirea, în cadrul căruia se vor organiza, o mare varietate de 
competiții sportive, concerte și alte activități, se creează funcții contractuale 
noi cu atribuții în domeniile profesionale generate de specificul activității, după 
cum urmează: 
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- postul contractual nou înființat de contabil M, treapta I, în cadrul 
Compartimentului financiar-contabilitate, Serviciul financiar-contabilitate, 
resurse umane, relații publice, logistic și achiziții publice; 

- postul contractual nou înființat de inspector SSD, grad I, în cadrul 
Compartimentului resurse umane, logistic, Serviciul financiar-contabilitate, 
resurse umane, relații publice, logistic și achiziții publice, cu atribuții de relații 
publice, organizare evenimente și marketing; 

- postul contractual nou înființat de șofer M;G treapta I în cadrul  
Compartimentului resurse umane, relații publice, logistic, Serviciul financiar-
contabilitate, resurse umane, relații publice, logistic și achiziții publice, având 
în vedere necesitatea de achiziţionare a unui autocar, care va servi la 
transportul sportivilor din cadrul tuturor celor 13 secții pe ramură de sport ale 
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, în ţară şi în străinătate, pentru 
a participa la competițiile naționale și internaționale, activitățile și acțiunile 
sportive organizate;  

- postul contractual nou înființat de inspector SSD, grad I în cadrul 
Compartimentului de achiziții publice, Serviciul financiar-contabilitate, resurse 
umane, relații publice, logistic și achiziții publice, având în vedere necesitatea 
generată de administrare a Complexului Sportiv, ținând cont de dimensiunea 
și complexitatea bazei materiale sportive. 

IV. Compartimentul coordonare secții pe ramură de sport, 
nr.crt.IV din statul de funcții propus, compartiment nou înființat, subordonat 
directorului clubului sportiv, prin reorganizarea compartimentului coordonare 
secții pe ramură de sport, marketing, comunicare și organizare competiții din 
vechiul stat de funcții, care va avea în structură 1 post, respectiv 1 funcție 
contractuală de execuție: 

1. expert sportiv, gradul II, S - post ocupat, prin transformarea 
funcției contractuale de referent din vechiul stat de funcții, ca urmare a 
promovării în funcție, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Expertul sportiv va 
coordona toate cele cele 13 secții pe ramură de sport. 

Față de actuala structură se propune înființarea unui număr de 16 posturi, 
din care 2 posturi de conducere și 14 posturi de execuție. 

Număr total de posturi propuse este 22, din care 3 funcţii contractuale de 
conducere și 19 funcţii contractuale de execuție. 
 Conform Hotărârii nr.2/03.02.2022, Consiliul de administrație al Clubului 
Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud a avizat noua structură organizatorică, 
noul stat de funcții și numărul de posturi. 
 Menţionez că, prin aprobarea noii structuri organizatorice, respectiv a 
noului stat de funcții, propuse de către Clubul Sportiv „GLORIA 2018  ̋Bistriţa-
Năsăud, numărul de posturi se încadrează în numărul maxim de posturi stabilit 
pentru anul 2021 prin Adresa nr.IC/7214  din data de 05.04.2021 a Instituției 
Prefectului județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-
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Năsăud nr.V/8111/13.04.2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.63/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

Propunerea noii structuri organizatorice și a noului stat de funcții ale 
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud respectă numărul maxim de 
posturi cât și numărul de posturi finanțate pe anul 2022 prevăzut în Anexa 
nr.16 la Proiectul Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.VIII/2785 
din 04.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului 
Bistrița-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, proiect înscris pe 
ordinea de zi a ședinței extraordinare din luna februarie a anului 2022. 

Având în vedere noua structură organizatorică și noul stat de funcții 
propus spre aprobare, conducerea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-
Năsăud are obligația actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al 
clubului sportiv în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii 
consiliului județean. 

Totodată, conducerea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud va 
asigura realizarea procedurilor legale în vederea angajării personalului necesar 
pentru întreținerea, administrarea și asigurarea funcționalității Complexului 
Sportiv din localitatea Unirea, la data preluării obiectivului de investiții.

Prin Nota de fundamentare comună nr.I/2844 din 04.02.2022 a 
Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean și Biroului 
coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu se motivează 
necesitatea aprobării noii structuri organizatorice și a statului de funcții ale 
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud.  

Având în vedere cele prezentate mai sus aprob iniţierea Proiectului 
de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului 
de funcții ale Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, pe 
care îl supun dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. 

INIȚIATOR   
PREȘEDINTE, 

EMIL RADU MOLDOVAN 

Întocmit: Ceuca Gabriela-Adriana, șef birou; Câmpan Aurora-Anca, inspector superior/1 ex. 



 
 

CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD 
Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean 
Biroul coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu 
Nr.IC/2844/04.02.2022                

           
                                                                                APROBAT  

        Administrator public, 
                              Grigore-Florin Moldovan 

         
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale 

Clubului Sportiv „GLORIA 2018 ̋  Bistriţa-Năsăud 
 

Clubul Sportiv „GLORIA 2018  ̋ Bistrița-Năsăud este persoană juridică de 
drept public, instituție publică de interes județean, aflată în subordinea 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, înființată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Bistrița-Năsăud nr.43/25.04.2018. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.43/2018 s-a 
aprobat structura organizatorică și statul de funcții ale Clubului Sportiv 
„GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, care sunt prevăzute în Anexele nr.1-2 la 
hotărâre și cuprind un număr total de 6 posturi contractuale finanțate, din care 
o funcție contractuală de conducere și 5 funcții contractuale de execuție.  

Totodată, prin hotărârea susmenționată s-a aprobat și Regulamentul de 
organizare și funcționare al Clubului Sportiv „GLORIA 2018  ̋Bistriţa-Năsăud, 
prevăzut în Anexa nr.3 la hotărâre, acesta fiind modificat și completat ulterior 
prin Hotărârile Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.55/2018, nr.91/2019, 
nr.13/2020, nr.72/2020, nr.7/2021, nr.84/2021 și nr.185/2021.   

Conform art.1 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018  ̋Bistriţa-Năsăud, 
instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, cu 
modificările și completările ulterioare, Clubul Sportiv „GLORIA 2018  ̋Bistriţa-
Năsăud se organizează și funcționează ca un club polisportiv și are următoarele 
secții pe ramură de sport: handbal, oină, atletism, gimnastică ritmică, 
taekwondo WT, volei, golf, fotbal, box, rugby, tenis, schi și baschet. 

În prezent activitatea clubului sportiv se desfășoară în imobile pentru care 
se achită chirie, fără a avea în patrimoniu o bază materială proprie în care să 
poată realiza activitățile specifice de pregătire pentru sportivii care activează în 
cadrul clubului sportiv pe fiecare ramură de sport, organizarea și participarea 
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la competiții sportive, susținerea de meciuri de către echipele de handbal (toate 
categoriile), volei, baschet, fotbal. 

 Încă de la înființarea clubului sportiv, prin hotarârile adoptate, s-a avut 
în vedere reglementarea faptului că acesta va asigura administrarea bazei 
materiale primite în condițiile legii și va desfășura activități sportive, în 
concordanță cu obiectul de activitate al instituției. 

Astfel, în susținerea celor de mai sus, precizăm că potrivit art.4 din 
Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.43/2018, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv art.5 din Anexa nr.3 la hotărârea consiliului 
județean anterior menționată, scopul clubului sportiv este organizarea și 
administrarea de activități sportive, pentru comunitate, inclusiv a activităților 
de performanță, selecţie, pregătire și participare la competiţii interne și 
internaţionale, iar obiectul de activitate al structurii sportive cuprinde, în 
principal, următoarele: inițierea, desfășurarea și participarea la programe, 
acțiuni, competiții, interne și internaționale; administrarea bazei materiale; 
cultivarea spiritului de competiție și fair-play al practicanților sportului; 
sprijinirea activităților de studiu, cercetare, pregătire și participare la competiții 
specifice la nivel intern, internațional, amical sau oficial; promovarea de 
schimburi cu caracter documentar-științific între structuri similare, instituții 
neguvernamentale sau asociații sportive; susținerea activității sportive prin 
acordarea de burse, premii și prime participanților; alte activități necesare 
realizării scopului și obiectului de activitate, în condițiile legii. 

Conform art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
nr.43/2018, cu modificările și completările ulterioare, patrimoniul propriu al 
Clubului Sportiv „GLORIA 2018  ̋ Bistrița-Năsăud este format din drepturile și 
obligațiile patrimoniale dobândite în condițiile legii. Clubul Sportiv „GLORIA 2018" 
Bistrița-Năsăud va administra bunurile ce vor face parte din patrimoniul său sau 
care se vor afla în administrarea sa, în condițiile legii. Bunurile se evidențiază 
distinct în patrimoniul clubului, în vederea realizării scopului și obiectului de 
activitate.  

Totodată, potrivit art.4 alin.(3)-(4) din Anexa nr.3 la hotărârea consiliului 
județean anterior menționată, Clubul Sportiv „GLORIA 2018  ̋ Bistrița-Năsăud 
va administra baza materială pentru activitatea sportivă, primită în administrare 
sau folosinţă gratuită de la alte persoane juridice sau fizice, cu respectarea 
prevederilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și 
completările ulterioare. Bazele şi instalaţiile sportive primite spre administrare 
şi folosinţă sunt considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia 
sportivă fără aprobarea Consiliul Județean Bistrița-Năsăud şi a Ministerului 
Tineretului și Sportului. Clubul Sportiv „GLORIA 2018  ̋  Bistrița-Năsăud va 
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administra, cu diligenţa unui bun proprietar, bunurile ce vor face parte din 
patrimoniul său sau care se vor afla în administrarea sa, în condiţiile legii.  

În acest moment, asigurarea bazei materiale în care își desfășoară 
activitatea clubul sportiv este în curs de realizare ținând cont de faptul că 
lucrările pentru construirea Complexului Sportiv din localitatea Unirea, strada 
Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița sunt într-un stadiu avansat de execuție. 

Precizăm că, prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
nr.19/2019, s-a aprobat construirea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a 
obiectivului de investiții „Complex Sportiv localitatea Unirea, strada 
Aerodromului nr.33, municipiul Bistrița”. 

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții unic în județ, Unitatea 
Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud a predat amplasamentul, în 
vederea și pe perioada construirii de către Compania Națională de Investiții 
„C.N.I.” S.A. a obiectivului de investiţii sus-menționat. 

 Prin aceeași hotărâre, anterior indicată, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud 
s-a obligat ca, după preluarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să 
mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani. 

Din datele furnizate de Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. și 
Serviciul managementul investițiilor publice din cadrul Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud rezultă că termenul estimat pentru realizarea obiectivului de 
investiții „Construire Complex Sportiv localitatea Unirea, strada Aerodromului 
nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud” este luna mai a anului 2022. 

Investiția „Complex Sportiv” constă în realizarea unei săli multifuncționale 
- Săli Polivalente cu o capacitate de minim 2675 de locuri, cu anexe sportive și 
tehnice aferente, cu dotări complementare de alimentație publică, spații 
comerciale închiriabile, locuri de parcare, în condițiile unei utilizări flexibile, și 
amenajarea unor terenuri de sport exterioare, cum ar fi pista de alergare, două 
terenuri de handbal și un teren de baschet, cu respectarea normelor în 
domeniu care permit omologarea sălii la standarde naționale și internaționale 
și organizarea unei mari varietăți de competiții sportive, concerte și alte 
activităti. Activitatea principală este destinată competițiilor sportive, cu 
posibilitatea desfășurării și a altor tipuri de activități: spectacole, conferințe, 
congrese, expoziții, precum și a altor activităti culturale, pe amplasamentul din 
localitatea Unirea, și care va acoperi următoarele aspecte: 
      - creșterea numărului de manifestări sportive de amploare (internaționale 
și naționale);  

- îmbunătățirea performanțelor sportive și economice ale echipelor 
sportive locale;  

- îmbunătățirea performanțelor sportive în cadrul unei ligi naționale; 
      - creșterea nivelului investițiilor pe piața sportivă și culturală locală;  
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      - noi programe de promovare a tinerelor talente, în domeniul sportiv și 
cultural; 
      - organizarea de concerte ale unor artiști de renume internațional sau 
național; 
      - inițierea și organizarea unor manifestații inovatoare, show-uri de 
televiziune, congrese; 
      - creșterea numărului investitorilor locali;  
      - diversificarea ofertei de evenimente la nivel municipal și regional; 
      - sporirea atractivității turistice; 
      - crearea de noi locuri de muncă; 
      - realizarea unui cadru specific pentru promovarea activităților sportive; 
      - dezvoltarea fizică armonioasă a populației prin practicarea activităților 
sportive; 
      - educarea pentru recreere la toate vârstele, prin practicarea de activități 
sportive-educative, concrete;  
      - simpozioane, expoziții; 
     - spațiile de cazare dedicate sportivilor care vor sprijini diminuarea 
cheltuielilor pentru sportivii cantonați, ajutând la economisirea fondurilor 
disponibile, scop la care vor contribui și facilitățile sălii de sport dotate 
corespunzător; 
     - centrul de recuperare va putea asigura procedurile medicale necesare în 
vederea restabilirii stării de sănătate a jucătorilor care au suferit accidentări, în 
timp ce sala de conferințe va putea găzdui întâlnirile de specialitate ale tuturor 
celor care activează în domeniu. 
   Complexul Sportiv va asigura desfășurarea de competiții sportive de nivel 
național și internațional cu respectarea standardelor impuse de regulamentele 
federațiilor naționale și internaționale specifice.  

Drept urmare, în vederea asigurării funcționalității Complexului Sportiv din 
localitatea Unirea, respectiv asigurării administrării imobilelor care deservesc 
activitatea sportivă, baze şi instalaţii sportive, în conformitate cu prevederile 
art.108 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art.30 
din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și 
completările ulterioare, prin adresa nr.I/2640 din 02.02.2022, Consiliul 
Județean Bistrița-Năsăud a comunicat Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-
Năsăud intenția de transmitere în administrare a Complexului Sportiv din 
localitatea Unirea după finalizarea și recepționarea obiectivului de investiții, 
clubul sportiv având obligația de a întreține obiectivul și de a menține destinația 
acestuia.  

Potrivit prevederilor art.108 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, consiliile judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a 
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Codului administrativ, ca bunurile ce aparţin domeniului public judeţean să fie 
date în administrarea instituţiilor publice din subordinea unităţii administrativ-
teritoriale care le are în proprietate, iar conform prevederilor art.30 din Legea 
nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările 
ulterioare, cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în 
folosinţă gratuită imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze şi instalaţii 
sportive. Bazele şi instalaţiile sportive primite spre administrare şi folosinţă sunt 
considerate patrimoniu sportiv şi nu îşi vor schimba destinaţia sportivă fără 
aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului. 

 Astfel, având în vedere că ulterior înființării Clubului Sportiv „GLORIA 
2018”, prin hotărâri ale consiliului județean s-au înființat 10 noi secții pe ramură 
de sport în cadrul clubului sportiv, în total fiind 13 secții în prezent, precum și 
faptul că după finalizarea și recepționarea obiectivului de investiții „Complex 
Sportiv localitatea Unirea, strada Aerodromului nr.33, municipiul Bistrița, 
județul Bistrița-Năsăud” acesta urmează să fie transmis în administrarea 
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, acestea conducând la 
creșterea atribuțiilor și a volumului de activitate al instituției publice de interes 
județean, prin Nota de fundamentare nr.489/03.02.2022, înregistrată la 
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/2840/04.02.2022, Clubul Sportiv 
„GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud motivează și solicită aprobarea unei noi 
structuri organizatorice și a unui nou stat de funcții, pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a atribuțiilor. 

Față de vechea structură organizatorică care avea doar trei compartimente 
(Compartimentul financiar-contabilitate, administrativ și resurse umane, 
Compartimentul achiziții publice, secretariat și relații publice, Compartimentul 
coordonare secții pe ramură de sport, marketing, comunicare și organizare 
competiții) se propune înființarea a două servicii și a unui compartiment, toate 
în subordinea directorului Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, 
după cum urmează: 

A. Structura organizatorică (organigrama)  
   I. Conducerea clubului sportiv, care are în subordine: 

        II. Serviciul administrare patrimoniu sportiv; 
     III. Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relații publice, 
logistic și achiziții publice, cu trei compartimente: 

III.1 Compartimentul financiar-contabilitate; 
III.2 Compartimentul resurse umane, relații publice, logistic; 
III.3. Compartimentul achiziții publice; 

        IV. Compartimentul coordonare secții pe ramură de sport. 
 

B. Stat de funcții: 
I. Conducerea clubului sportiv:  
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1. Director, gradul II - 1 funcție contractuală de conducere - ocupată, 
nr.crt.I.1 din proiectul de stat de funcții propus. 

 
II. Serviciul administrare patrimoniu sportiv, nr.crt.II din statul de 

funcții propus, serviciu nou înființat, subordonat directorului clubului sportiv, 
serviciu care va avea în structură 12 posturi nou înființate, din care 1 funcție 
contractuală de conducere și 11 funcții contractuale de execuție: 

1.  șef serviciu, gradul II, S - post vacant; 
2. inspector de specialitate, gradul I, S - post vacant; 
3. inginer de sistem, gradul II, S - post vacant; 
4. referent, treapta II, M - post vacant; 
5. îngrijitor M/G - post vacant; 
6. îngrijitor M/G - post vacant; 
7. îngrijitor M/G - post vacant; 
8. îngrijitor M/G - post vacant; 
9. muncitor calificat, treapta IV, M;G - post vacant; 
10.  muncitor calificat, treapta IV, M;G - post vacant; 
11.  paznic M;G - post vacant; 
12. paznic M;G - post vacant. 

   Ținând cont de dimensiunea și complexitatea bazei materiale sportive 
reprezentată de Complexul Sportiv, și faptul că la data preluării acesteia, clubul 
sportiv trebuie să aibă angajați contractuali cu atribuții specifice, în vederea 
asigurării exploatării, administrării, întreținerii bazei sportive, se propune 
înființarea acestui nou serviciu, respectiv Serviciul administrare patrimoniu 
sportiv, în subordinea directorului, cu un număr de 12 posturi. 
 

III. Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relații 
publice, logistic și achiziții publice, nr.crt.III din statul de funcții propus, 
serviciu nou înființat, subordonat directorului clubului sportiv, serviciu care va 
avea în structură 8 posturi, din care 1 funcție contractuală de conducere și 7 
funcții contractuale de execuție: 

1. contabil-șef, gradul II, S - post vacant, nou înființat; 
 Compartimentul financiar-contabilitate, nr.crt.III.1 din statul de 

funcții propus: 
1. economist, gradul II, S - post ocupat (funcția contractuală de execuție 

transformată din inspector de specialitate gradul II, S, din vechiul stat 
de funcții, cu acordul persoanei care ocupă postul); 

2. contabil, gradul I, M - post vacant, nou înființat; 
 Compartimentul resurse umane, relații publice, logistic, nr.crt.III.2 

din statul de funcții propus: 
1. expert, gradul II, S - post ocupat, (funcția contractuală de execuție 

transformată din inspector de specialitate gradul II, S, din vechiul stat 
de funcții, cu acordul persoanei care ocupă postul); 



7 

2. inspector, gradul I, SSD - post vacant, nou înființat;
3. șofer, treapta I, M;G - post vacant, nou înființat;
 Compartimentul achiziții publice, nr.crt.III.3 din statul de funcții

propus:
1. expert, gradul II, S - post ocupat (funcția contractuală de execuție

transformată din inspector de specialitate gradul II, S, din vechiul stat
de funcții, cu acordul persoanei care ocupă postul);

2. inspector, gradul I, SSD - post vacant nou înființat.
Conform notei de fundamentare a clubului sportiv, înființarea de 10 noi

secții pe ramură de sport în cadrul clubului, în perioada 2019-2021, a dus la 
diversificarea și creșterea exponențială a atribuțiilor  personalului încadrat, fiind 
necesară înființarea unui nou serviciu, astfel încât să fie asigurate condițiile 
pentru desfășurarea optimă a tuturor activităților secțiilor pe ramură de sport, 
ținând cont de diversitatea acestora. 
   Totodată, având în vedere faptul că urmează a fi preluată baza sportivă 

din localitatea Unirea, în cadrul căruia se vor organiza, o mare varietate de 
competiții sportive, concerte și alte activități, se creează funcții contractuale 
noi cu atribuții în domeniile profesionale generate de specificul activității, după 
cum urmează: 

- postul contractual nou înființat de contabil M, treapta I, în cadrul
Compartimentului financiar-contabilitate, Serviciul financiar-contabilitate, 
resurse umane, relații publice, logistic și achiziții publice; 

- postul contractual nou înființat de inspector SSD, grad I, în cadrul
Compartimentului resurse umane, logistic, Serviciul financiar-contabilitate, 
resurse umane, relații publice, logistic și achiziții publice, cu atribuții de relații 
publice, organizare evenimente și marketing; 

- postul contractual nou înființat de șofer M;G treapta I în cadrul
Compartimentului resurse umane, relații publice, logistic, Serviciul financiar-
contabilitate, resurse umane, relații publice, logistic și achiziții publice, având 
în vedere necesitatea de achiziţionare a unui autocar, care va servi la 
transportul sportivilor din cadrul tuturor celor 13 secții pe ramură de sport ale 
Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, în ţară şi în străinătate, pentru 
a participa la competițiile naționale și internaționale, activitățile și acțiunile 
sportive organizate.  

- postul contractual nou înființat de inspector SSD, grad I în cadrul
Compartimentului de achiziții publice, Serviciul financiar-contabilitate, resurse 
umane, relații publice, logistic și achiziții publice, având în vedere necesitatea 
generată de administrare a Complexului Sportiv, ținând cont de dimensiunea 
și complexitatea bazei materiale sportive. 

IV. Compartimentul coordonare secții pe ramură de sport,
nr.crt.IV din statul de funcții propus, compartiment nou înființat, subordonat 
directorului clubului sportiv, prin reorganizarea compartimentului coordonare 
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secții pe ramură de sport, marketing, comunicare și organizare competiții din 
vechiul stat de funcții, care va avea în structură 1 post, respectiv 1 funcție 
contractuală de execuție: 

1. expert sportiv, gradul II, S - post ocupat, prin transformarea 
funcției contractuale de referent din vechiul stat de funcții, ca urmare a 
promovării în funcție, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Expertul sportiv va 
coordona toate cele cele 13 secții pe ramură de sport. 

Față de actuala structură se propune înființarea unui număr de 
16 posturi, din care 2 posturi de conducere și 14 posturi de execuție. 

Număr total de posturi propuse 22, din care 3 funcţii contractuale 
de conducere și 19 funcţii contractuale de execuție. 

Conform Hotărârii nr.2/03.02.2022 Consiliul de administrație al Clubului 
Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud a avizat noua structură organizatorică, 
noul stat de funcții și numărul de posturi. 

  Potrivit prevederilor art.28 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, instituţiile publice şi celelalte unităţi bugetare pot include în statele 
de funcţii şi unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, 
prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare 
desfăşurării activităţii. 

În conformitate cu prevederile art.III alin.(8) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, cu modificările și completările ulterioare, prefectul comunică 
numărul maxim de posturi pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-
teritorială.  

Prin Adresa nr.IC/7214  din data de 05.04.2021 a Instituției Prefectului 
județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud 
nr.V/8111/13.04.2021, s-a comunicat numărul maxim de posturi stabilit pentru 
anul 2021, respectiv 367 posturi - pct.1 din anexa la Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.63/2010. 

Menţionăm că, prin aprobarea noii structuri organizatorice, respectiv a 
noului stat de funcții, propuse de către Clubul Sportiv „GLORIA 2018  ̋Bistriţa-
Năsăud, numărul de posturi se încadrează în numărul maxim de posturi stabilit  
prin Adresa nr.IC/7214  din data de 05.04.2021 a Instituției Prefectului județul 
Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud 
nr.V/8111/13.04.2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.63/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

Totodată, precizăm că potrivit prevederilor art.III alin.(8^1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările 
ulterioare, numărul maxim de posturi al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale, stabilit potrivit pct. 1 din anexă, se revizuieşte anual de către prefect 
conform alin. (8), numai în cazul în care numărul maxim de posturi, rezultat ca 
urmare a creşterii numărului de locuitori, este mai mare decât cel stabilit în 
anul anterior. 

Conform prevederilor art.191 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în 
condiţiile legii, atribuţii privind funcţionarea a instituţiilor publice de interes 
judeţean, iar în exercitarea acestor atribuții întocmeşte şi supune spre aprobare 
consiliului judeţean organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare ale instituţiilor publice de interes judeţean. 

Potrivit art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.c) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean, iar în exercitarea acestor 
atribuții aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului 
judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale 
instituţiilor publice de interes judeţean.  

Precizăm că, propunerea noii structuri organizatorice și a noului stat de 
funcții ale Clubului Sportiv „GLORIA 2018  ̋Bistriţa-Năsăud respectă numărul 
maxim de posturi cât și numărul de posturi finanțate pe anul 2022 prevăzut în 
Anexa nr.11 la Proiectul de hotărâre nr.VIII/2785 din 04.02.2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 
2022 și estimările pe anii 2023-2025, proiect înscris pe ordinea de zi a ședinței 
extraordinare din luna februarie a anului 2022. 

Având în vedere noua structură organizatorică și noul stat de funcții 
propus spre aprobare, conducerea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-
Năsăud are obligația actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al 
clubului sportiv în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii 
consiliului județean. 

Totodată, conducerea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud va 
asigura realizarea procedurilor legale în vederea angajării personalului necesar 
pentru întreținerea, administrarea și asigurarea funcționalității Complexului 
Sportiv din localitatea Unirea, la data preluării obiectivului de investiții.  

 Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240 
alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care dispun că 
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aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin 
exclusiv autorităților deliberative, propunem iniţierea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de 
funcții ale Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud. 
 
 
 
          ȘEF BIROU,                      p.ȘEF SERVICIU, 
CEUCA GABRIELA-ADRIANA                             Consilier superior, 
                                                                            CIOBANU MIHAELA                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Întocmit: Câmpan Aurora-Anca, consilier superior, Rais Daniela, consilier superior/1 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE LOCALĂ 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr. I/2848 din 04.02.2022 
 

 
RAPORT 

asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea structurii 
organizatorice și a statului de funcții ale Clubului Sportiv „GLORIA 

2018 ̋  Bistriţa-Năsăud 
 

 
Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud este o instituţie publică de 

interes judeţean, care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud 
nr.43/2018 privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018  ̋Bistriţa-Năsăud, 
instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. 

    De asemenea, pentru funcţionarea instituţiei publice s-a aprobat 
organigrama şi statul de funcţii ale Clubului Sportiv „GLORIA 2018  ̋Bistriţa-
Năsăud conform Anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-
Năsăud nr.43/2018. 

Având în vedere: 
- adresa nr.540 din 04.02.2022 a Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-

Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud cu nr.I/2840 din 
04.02.2022 prin care s-a transmis Nota de fundamentare nr.489/03.02.2022 și 
Hotărârea nr.2 din 03.02.2022 a Consiliului de administrație al clubului sportiv; 

- adresa nr.IC/7214 din 05.04.2021 a Ministerului Afacerilor Interne – 
Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Bistriţa-Năsăud cu nr.V/8111 din 13.04.2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.43/2018 
privind înființarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, instituție 
publică aflată în aubordinea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud; 
 - prevederile art.3, art.12 alin.(2), art.18^1 alin.(1) și alin.(2) lit. a), 
art.21 alin.(1) lit.b), art.22-art.24, art.26 lit.b), art.29 alin.(1) și alin.(2), art.30, 
art.67 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(3) lit.a), c), d), alin.(4) lit.b) și alin.(6), 
art.67^1 alin.(1), art.69 alin.(4) și alin.(5), art.71 alin.(2), art.78^1, art.79, 
art.81 și art.86 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art.6 alin.(3) și alin.(4), art.9 alin.(1) lit.d), art.10 lit.d), 
art.11, art.13, art.16, art.17 lit.d), art.18 lit.d), art.26 alin.(2), art.32, art.39 
din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.884/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și 
sportului nr.69/2000; 
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- prevederile art.2 alin.(1) pct.39, art.21 alin.(4), art.67 alin.(1) lit.b) din 
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 
pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare; 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), alin. (3), art. 7 lit.a), art. 10 alin. (1)-
(2), alin. (4), art. 11, art. 12 alin. (1) şi punctul IV, lit. A, punctul I, punctul V, 
lit.B, lit.D din Capitolul II al Anexei nr.VIII din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.___ din 
__.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului 
Bistrița-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025; 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a), lit.d), alin.(2) lit.c), alin.(5) 
lit.f), art.182 alin.(1), art.191 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Clubului 
Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud. 

Prin proiectul de hotărâre, față de vechea structură organizatorică care 
avea doar trei compartimente (Compartimentul financiar-contabilitate, 
administrativ și resurse umane, Compartimentul achiziții publice, secretariat și 
relații publice, Compartimentul coordonare secții pe ramură de sport, 
marketing, comunicare și organizare competiții) se propune înființarea a două 
servicii și a unui compartiment, toate în subordinea directorului Clubului Sportiv 
„GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, după cum urmează: 

A. Structura organizatorică (organigrama)  
   I. Conducerea clubului sportiv, care are în subordine: 

        II. Serviciul administrare patrimoniu sportiv; 
     III. Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relații publice, 
logistic și achiziții publice, cu trei compartimente: 

III.1 Compartimentul financiar-contabilitate; 
III.2 Compartimentul resurse umane, relații publice, logistic; 
III.3. Compartimentul achiziții publice; 

        IV. Compartimentul coordonare secții pe ramură de sport. 
B. Stat de funcții: 
I. Conducerea clubului sportiv:  
1. Director, gradul II - 1 funcție contractuală de conducere - ocupată, 

nr.crt.I.1 din proiectul de stat de funcții propus. 
II. Serviciul administrare patrimoniu sportiv, nr.crt.II din statul de 

funcții propus, serviciu nou înființat, subordonat directorului clubului sportiv, 
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serviciu care va avea în structură 12 posturi nou înființate, din care 1 funcție 
contractuală de conducere și 11 funcții contractuale de execuție: 

1.  șef serviciu, gradul II, S - post vacant; 
2. inspector de specialitate, gradul I, S - post vacant; 
3. inginer de sistem, gradul II, S - post vacant; 
4. referent, treapta II, M - post vacant; 
5. îngrijitor M/G - post vacant; 
6. îngrijitor M/G - post vacant; 
7. îngrijitor M/G - post vacant; 
8. îngrijitor M/G - post vacant; 
9. muncitor calificat, treapta IV, M;G - post vacant; 
10.  muncitor calificat, treapta IV, M;G - post vacant; 
11.  paznic M;G - post vacant; 
12. paznic M;G - post vacant. 

   III. Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, relații 
publice, logistic și achiziții publice, nr.crt.III din statul de funcții propus, 
serviciu nou înființat, subordonat directorului clubului sportiv, serviciu care va 
avea în structură 8 posturi, din care 1 funcție contractuală de conducere și 7 
funcții contractuale de execuție: 

1. contabil-șef, gradul II, S - post vacant, nou înființat; 
 Compartimentul financiar-contabilitate, nr.crt.III.1 din statul de 

funcții propus: 
1. economist, gradul II, S - post ocupat (funcția contractuală de execuție 

transformată din inspector de specialitate gradul II, S, din vechiul stat 
de funcții, cu acordul persoanei care ocupă postul); 

2. contabil, gradul I, M - post vacant, nou înființat; 
 Compartimentul resurse umane, relații publice, logistic, nr.crt.III.2 

din statul de funcții propus: 
1. expert, gradul II, S - post ocupat, (funcția contractuală de execuție 

transformată din inspector de specialitate gradul II, S, din vechiul stat 
de funcții, cu acordul persoanei care ocupă postul); 

2. inspector, gradul I, SSD - post vacant, nou înființat; 
3. șofer, treapta I, M;G - post vacant, nou înființat; 
 Compartimentul achiziții publice, nr.crt.III.3 din statul de funcții 

propus: 
1.  expert, gradul II, S - post ocupat (funcția contractuală de execuție 

transformată din inspector de specialitate gradul II, S, din vechiul stat 
de funcții, cu acordul persoanei care ocupă postul); 

2. inspector, gradul I, SSD - post vacant nou înființat. 
IV. Compartimentul coordonare secții pe ramură de sport, 

nr.crt.IV din statul de funcții propus, compartiment nou înființat, subordonat 
directorului clubului sportiv, prin reorganizarea compartimentului coordonare 
secții pe ramură de sport, marketing, comunicare și organizare competiții din 
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vechiul stat de funcții, care va avea în structură 1 post, respectiv 1 funcție 
contractuală de execuție: 

1. expert sportiv, gradul II, S - post ocupat, prin transformarea 
funcției contractuale de referent din vechiul stat de funcții, ca urmare a 
promovării în funcție, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Expertul sportiv va 
coordona toate cele cele 13 secții pe ramură de sport. 

Față de actuala structură se propunere înființarea unui număr de 16 
posturi, din care 2 posturi de conducere și 14 posturi de execuție. 

Număr total de posturi propuse 22, din care 3 funcţii contractuale de 
conducere și 19 funcţii contractuale de execuție. 

Conform Notei de fundamentare nr.489 din 03.02.2022, a Clubului Sportiv 
”GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, înregistrată la consiliul județean cu nr.I/2840 
din 04.02.2022, noua structură organizatorică și noul stat de funcții propuse 
spre aprobare sunt justificate de  înființarea de 10 noi secții pe ramură de sport 
în cadrul clubului, în perioada 2019-2021, care a dus la diversificarea și 
creșterea exponențială a atribuțiilor personalului încadrat, fiind necesară 
înființarea unui nou serviciu, astfel încât să fie asigurate condițiile pentru 
desfășurarea optimă a tuturor activităților secțiilor pe ramură de sport, ținând 
cont de diversitatea acestora. Totodată, având în vedere faptul că urmează a 
fi preluat Complexul Sportiv din localitatea Unirea, municipiul Bistrița, în cadrul 
căruia se vor organiza, o mare varietate de competiții sportive, concerte și alte 
activități, se creează funcții contractuale noi cu atribuții în domeniile 
profesionale generate de specificul activității. 
 Conform Hotărârii nr.2/03.02.2022 Consiliul de administrație al Clubului 
Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud a avizat noua structură organizatorică, 
noul stat de funcții și numărul de posturi. 
 Potrivit prevederilor art.28 alin.(1) din Lege-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, instituţiile publice şi celelalte unităţi bugetare pot include în statele 
de funcţii şi unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, 
prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare 
desfăşurării activităţii. 

În conformitate cu prevederile art.III alin.(8) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, cu modificările și completările ulterioare, prefectul comunică 
numărul maxim de posturi pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-
teritorială.  

Prin Adresa nr.IC/7214  din data de 05.04.2021 a Instituției Prefectului 
județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud 
nr.V/8111/13.04.2021, s-a comunicat numărul maxim de posturi stabilit pentru 



5 
 

anul 2021, respectiv 367 posturi - pct.1 din anexa la Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.63/2010. 

Prin aprobarea noii structuri organizatorice, respectiv a noului stat de 
funcții, propuse de către Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud, 
numărul de posturi se încadrează în numărul maxim de posturi stabilit pentru 
anul 2021 prin Adresa nr.IC/7214 din data de 05.04.2021 a Instituției 
Prefectului județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-
Năsăud nr.V/8111/13.04.2021, conform Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.63/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

Totodată, precizăm că potrivit prevederilor art.III alin.(8^1) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările 
ulterioare, numărul maxim de posturi al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale, stabilit potrivit pct. 1 din anexă, se revizuieşte anual de către prefect 
conform alin. (8), numai în cazul în care numărul maxim de posturi, rezultat ca 
urmare a creşterii numărului de locuitori, este mai mare decât cel stabilit în 
anul anterior. 

Conform prevederilor art.191 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.a) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în 
condiţiile legii, atribuţii privind funcţionarea a instituţiilor publice de interes 
judeţean, iar în exercitarea acestor atribuții întocmeşte şi supune spre aprobare 
consiliului judeţean organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare ale instituţiilor publice de interes judeţean. 

Potrivit art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.c) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean, iar în exercitarea acestor 
atribuții aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului 
judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale 
instituţiilor publice de interes judeţean.  

Precizăm că, propunerea noii structuri organizatorice și a noului stat de 
funcții ale Clubului Sportiv „GLORIA 2018  ̋Bistriţa-Năsăud respectă numărul 
maxim de posturi cât și numărul de posturi finanțate pe anul 2022 prevăzut în 
Anexa nr.16 la Proiectul Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
nr.VIII/2785 din 04.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, 
proiect înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din luna februarie a 
anului 2022. 
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Având în vedere noua structură organizatorică și noul stat de funcții 
propus spre aprobare, conducerea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-
Năsăud are obligația actualizării Regulamentului de organizare și funcționare 
al clubului sportiv în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii 
consiliului județean. 

Totodată, conducerea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud va 
asigura realizarea procedurilor legale în vederea angajării personalului necesar 
pentru întreținerea, administrarea și asigurarea funcționalității Complexului 
Sportiv din localitatea Unirea, la data preluării obiectivului de investiții.  
   Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt întrunite condiţiile 
legale pentru ca Proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii 
organizatorice și a statului de funcții ale Clubului Sportiv „GLORIA 
2018 ̋ Bistriţa-Năsăud să fie supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului 
Județean. 

 
 
 
 

       DIRECTOR EXECUTIV,                           DIRECTOR EXECUTIV,   
         Direcția economică       Direcția juridică, administrație locală                               
    TEOFIL-IULIAN CIOARBA                               ELENA BUTTA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Câmpan Aurora-Anca, inspector superior/1 ex. 
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