
 

             
                                                                                                 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 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
PREŞEDINTE 
    Nr.         

 
 
 

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.         

 
 

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 


