PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
pentru validarea Dispoziției nr. 78/2020 a
Președintelui Consiliului Județean Buzău privind aprobarea
acordării de subvenții pentru activități de asistență socială
de la bugetul județului Buzău în anul 2020,
conform Legii nr. 34/1998

−
−
−
−

−

−

−

Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a
proiectului de hotărâre nr. 5743/09.04.2020;
raportul Direcţiei Juridice și Administrație Publică Locală, înregistrat sub
nr. 5744/09.04.2020;
avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
prevederile art. 1 alin. (1) din Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău
nr.37/2020 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor
nerambursabile de la bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul
2020;
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 80/2017 privind
aprobarea Metodologiei de acordare a subvențiilor de la bugetul
Județului Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate
juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială,
conform Legii nr. 34/1998 – formă actualizată;
prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții
asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care
înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările
și completările ulerioare;
prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

În temeiul art. 173 alin.(1) lit. “f” şi art. 196 alin. (1) lit. “a” din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se validează Dispoziția nr. 78/2020 a Președintelui Consiliului
Județean Buzău privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de

asistență socială de la bugetul județului Buzău în anul 2020, conform Legii nr.
34/1998, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, precum și publicarea acesteia
pe site-ul autorității publice județene.

PREŞEDINTE
PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ

Nr. 75
BUZĂU, 08 APRILIE 2020

ANEXA
la Hotărârea Consiliului
Județean Buzău nr. ___/2020

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
PREȘEDINTE
DISPOZIȚIE Nr. 78
privind aprobarea acordării de subvenții pentru
activități de asistență socială de la bugetul
Județului Buzău în anul 2020,
conform Legii nr. 34/1998
Președintele Consiliului Județean Buzău,
Având în vedere:
- cererea Asociației Ortodoxe ”Filantropia” Sătuc, înregistrată sub nr.
5148/26.03.2020;
- cererea Fundației ”Crucea Alb-Galbenă” Filiala Buzău, înregistrată
sub nr. 5186/27.03.2020;
- raportul final al Comisiei de evaluare și selecție a asociațiilor și
fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul județului pentru
activități de asistență socială, înregistrat sub nr. 5225/30.03.2020;
- prevederile art. 1 (1) din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.
37/2020 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor
nerambursabile de la bugetul propriu al județului Buzău pentru anul
2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 80/2017 privind
aprobarea Metodologiei de acordare a subvențiilor de la bugetul
județului Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate
juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială,
conform Legii nr. 34/1998;
- prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998,
cu modificările şi completările ulterioare,
- prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind
instituirea stării de urgență pe teritoriul României,
În temeiul art. 191 alin. (1), lit. ”f” și art. 196 alin. (2) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,

DISPUNE:
Art. I. Se aprobă în regim de urgență și prin derogare de la art. 9 din
Metodologia aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 80/2017,
acordarea de subvenții
asociaţiilor/fundaţiilor române cu personalitate
juridică şi sediu social în judeţul Buzău, care administrează structuri de
asistenţă socială, precum şi cuantumul acestora, de la bugetul propriu al
judeţului Buzău în anul 2020, după cum urmează:
Nr.
Denumire
Număr
Sumă lunar
Perioadă/
crt.
asociaţie/fundaţie
beneficiari
acordată
Cuantum
/lună
(lei)
total (lei)
1.
Asociaţia
Ortodoxă
14
3500
28.000
„Filantropia” Berca –
(250 lei/pers.) ( mai – dec.)
Centrul rezidenţial pentru
copii „Sf. Maria” Sătuc

2.

Fundaţia „Crucea Alb Galbenă” – Filiala Buzău
–
Unitate
de
domiciliu

îngrijiri

179

21.480
(120 lei/pers.)

171.840
( mai – dec.)

la

Art. II. (1) În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei
Dispoziții, se vor perfecta convenţiile pentru acordarea de servicii de asistenţă
socială cu persoanele juridice prevăzute la art. 1.
(2) Subvențiile aprobate conform art. I se vor acorda începând
cu luna mai 2020.
Art. III. Prezenta Dispoziție se va prezenta plenului Consiliului
Județean Buzău pentru validare.
Art. IV. Direcţia juridică şi administraţie publică locală şi Direcţia
economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care va fi
comunicată de Serviciul managementul documentelor și relații publice celor
interesați.

BUZĂU, 30 MARTIE 2020
PREȘEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU
MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 5743/09.04.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr.
78/2020 a Președintelui Consiliului Județean Buzău privind
aprobarea acordării de subvenții pentru activități de
asistență socială de la bugetul județului Buzău în anul
2020, conform Legii nr. 34/1998

Ca în fiecare an, și pentru anul 2020, s-a stabilit prin Hotărârea
Consiliului Județean Buzău nr. 37/2020 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.
Procedura de selecție publică și evaluare a fost respectată și, conform
Metodologiei aprobate prin Hotărârea nr. 80/2017, aprobarea acordării
finanțării trebuia realizată prin hotărâre a plenului.
În considerarea situației de urgență instituită, a necesității perfectării
contractelor de finanțare, astfel încât cu 01.05.2020 persoanele juridice să
beneficieze de alocație bugetară lunară/persoană, ca ordonator principal de
credite am emis dispoziția.
În

acest

mod

se

realizează

și

operațiunile

economico-financiare

aferente, iar virarea sumelor se va face după validarea actului administrativ
de plenul Consiliului Județean Buzău.

PREŞEDINTE,
PETRE-EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE
PUBLICĂ LOCALĂ
Nr. 5744/09.04.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr.
78/2020 a Președintelui Consiliului Județean Buzău privind
aprobarea acordării de subvenții pentru activități de
asistență socială de la bugetul județului Buzău în anul
2020, conform Legii nr. 34/1998
Emiterea Dispoziției nr. 78/2020 s-a făcut de ordonatorul de credite în
condițiile situației de forță majoră – stare de urgență și pentru a fi în termen
cu celelalte operațiuni premergătoare virării efective a subvenției lunare
pentru perioada mai - decembrie 2020.
Precizăm că s-au îndeplinit întocmai procedurile prevăzute de Legea nr.
34/1998 și ale Metodologiei aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean
Buzău nr. 80/2017.

DIRECTOR EXECUTIV,
MIRELA OPREA

