
PROIECT 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Programului anual al finanţărilor 

nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău  
pentru anul 2020 

 

Consiliul Judeţean Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a proiectului 

de  hotărâre, înregistrat la nr. 2394/10.02.2020; 
- raportul    Direcţiei economice nr. 2395/10.02.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. _______/2020  privind 
aprobarea bugetului propriu al  judeţului Buzău pentru anul 2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 5/2020  pentru 
aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public 

și privat înființate în raza Unității Administrativ – Teritoriale Județul Buzău 
în anul 2020; 

- prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii   asociaţiilor 
şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care  înfiinţează şi 

administrează  unităţi de asistenţă socială; 
- prevederile art. 181 alin. (2) lit. „a‟ și „b‟ și art. 671 alin. (2) și (3) din 

Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborat cu prevederile Ordinului Ministrului 
tineretului și sportului nr. 664/2018, modificat prin Ordinul nr. 321/2019, 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f‟ și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei cu titlu de subvenții 
acordate asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care 

înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii  
nr. 34/1998. 

 
 



          (2) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de la Capitolul 68.02. – 

Asistență socială, din bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2020. 

 
          (3) Beneficiarii de finanțare în condițiile alin. (1) sunt desemnați în 

conformitate cu Metodologia aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău 
nr. 80/2017. 

 
Art. 2. (1) Se aprobă alocarea sumei  de 4.900.000 lei pentru finanțarea 

activității cluburilor sportive de drept public și privat, înființate pe raza Unității 
administrativ teritoriale Județul Buzău, în cadrul programului sportiv de utilitate 

publică  „Promovarea sportului de performanță‟ conform Legii nr. 69/2000, 
defalcată după cum urmează: 

 
a) Handbal masculin – 4.200.000 lei; 

b) Fotbal masculin – 700.000 lei. 
 

           (2) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de la de la Capitolul 

67.02. – Cultură, recreere, religie, din bugetul propriu al județului Buzău pentru 
anul 2020 și include finanțarea parțială în cuantum total de 810.000 lei, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 5/2020. 
  

           (3) Beneficiarii de finanțare în condițiile alin. (1) sunt desemnați 
în conformitate cu Metodologia aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Buzău nr. 37/2019. 
  

Art. 3. Secretarul General al Judeţului Buzău va comunica hotărârea 
Instituției Prefectului – Județul Buzău, instituțiilor publice și autorităţilor 

interesate și va asigura publicarea pe site-ul autorității publice județene. 
 

 

PREŞEDINTE, 
  

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 

                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 

                     MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

Nr. 37 
BUZĂU, 12 FEBRUARIE 2020 
 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE    
   Nr. 2394/10.02.2020 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  

Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la 
bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2020 

 

Adoptarea bugetului propriu al județului Buzău pentru anul 2020, oferă 

posibilitatea legală de a aproba o serie de programe ale Consiliului județean 

Buzău, printre care și Programul anual al finanțărilor nerambursabile pentru anul 

în curs. 

Precizăm că din analiza bugetului judeţului pentru anul acesta, a 

obligaţiilor financiare ale Consiliului Judeţean Buzău în 2020, reiese că  

Programul anual al finanţărilor nerambursabile trebuie să fie limitat la cel mult 

două domenii, și anume: 

1. asistență socială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998; 

2. activități sportive de performanță, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 69/2000. 

Pentru fiecare domeniu sunt aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Județean 

Buzău metodologii de acordare cu respectarea prevederilor legale menționate. 

Consiliul județean, având calitatea de autoritate finanţatoare, are datoria 

de a dimensiona fonduri pentru subvenții și finanțări nerambursabile care vin să 

susțină organizațiile neguvernamentale în realizarea unor scopuri de interes 

public. 

Precizez că suma de 4.900.000 lei prevăzută la art. 2, pentru finanțarea 

programului „Promovarea sportului de performanță”, include și finanțarea 

parțială în cuantum total de 810.000  lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 5/2020. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de inițiator. 

 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

  



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
        DIRECŢIA ECONOMICĂ 

            
       Nr. 2395/10.02.2020 

 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului 

anual al   finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu 
al judeţului Buzău pentru anul 2020 

 
 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat, constatăm că sumele aferente 

fiecărui domeniu prevăzut în Program sunt prevăzute în bugetul județului pentru 

acest an cu sursă certă, astfel cum este menționat în proiectul de hotărâre. 

Totodată, precizăm că s-a avut  în vedere, la fundamentare, dinamica 

proiectelor depuse în ultimii doi ani, rezultatele acestora, precum și limitările 

bugetare specifice anului curent. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 
                               LIVIU-MIHAIL CIOLAN 

 
 
 
 
 
 

 
 


