
PROIECT 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea acordării de subvenții pentru  

activități de asistență socială de la bugetul  
Județului Buzău în anul 2021,  

 conform Legii nr. 34/1998 

 

Consiliul Judeţean Buzău; 

Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, de inițiere a proiectului 

de  hotărâre, înregistrat la nr. 8194/21.05.2021; 
- raportul  final încheiat în cadrul ședinței Comisiei de evaluare și selecție a 

asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul județului 
Buzău,  înregistrat la  nr. 8193/ 21.05.2021; 

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 55/08.04.2021   
privind aprobarea Bugetului propriu al  judeţului Buzău pentru anul 2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 73/29.04.2021  pentru 
aprobarea aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de 

la bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 80/23.03.2017 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 subvenţii   asociaţiilor 

şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care  înfiinţează şi 
administrează  unităţi de asistenţă socială, 

 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f‟ și art. 1196 alin. (1) lit. ”a” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. (1) Se aprobă lista asociaţiilor/fundaţiilor române cu personalitate 

juridică şi sediu social în judeţul Buzău, care administrează structuri de asistenţă 

socială, cărora li se acordă subvenţii, precum şi cuantumul acestora, de la 

bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2021 după cum urmează: 

 



Nr. 

crt. 

Denumire 

asociaţie/fundaţie 

Număr 

beneficiari 

/lună 

Sumă lunar 

acordată 

(lei) 

Perioadă/ 

Cuantum 

total (lei) 

1. Asociaţia Ortodoxă „Filantropia” 

Berca –  

Centrul rezidenţial pentru 

copii „Sf. Maria” Sătuc 

14 3500 

 (250 lei/pers.) 

24.500 

( iun. – dec.) 

2. Fundaţia „Crucea Alb - Galbenă” 

– Filiala Buzău – 

Unitate de îngrijiri la 

domiciliu 

208 24.960 

(120 lei/pers.) 

174.720 

( iun. – dec.) 

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

Asistență socială, din bugetul propriu al județului Buzău pentru anul 2021. 
(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.  În termen de 10 (zece) zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se 
vor perfecta convenţiile pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu 

persoanele juridice prevăzute la art. 1. 
 

Art. 3. Secretarul General al Judeţului Buzău, Direcţia juridică şi 
administraţie publică locală şi Direcţia economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura publicarea 
prezentei hotărâri pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău, în Monitorul Oficial al  

României – partea a VI-a, precum şi transmiterea  acesteia instituţiilor şi 
persoanelor juridice interesate. 

 

PREŞEDINTE,  

 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

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

 

Nr. 97 

BUZĂU, 20  MAI 2021 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

           PREŞEDINTE    
 

Nr. 8194/21.05.2021 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de 

subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul  
Județului Buzău în anul 2021, conform Legii nr. 34/1998 

 

 

 

Consiliul Judeţean Buzău a alocat suma de 200.000 lei pentru activităţi de 

asistenţă socială prin Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la 
bugetul propriu în anul 2021 – aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 

73/29.04.2021. 
Metodologia de acordare a subvenţiilor de la bugetul Judeţului Buzău 

asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială,  conform Legii nr. 34/1998 a fost 

aprobată prin Hotărârea nr. 80/23.03.2017. Potrivit acestui act normativ există 

posibilitatea ca asociaţiile/fundaţiile ce administrează unităţi de asistenţă socială 
să beneficieze de subvenţii de la bugetele locale/judeţene pentru servicii 

specifice acordate persoanelor îndreptăţite. 
În acest context, Comisia de evaluare şi selecţie a procedat la analiza 

solicitărilor formulate de: Asociaţia Ortodoxă „Filantropia” Berca și Fundaţia 
Crucea Alb - Galbenă – Filiala Buzău. 

Ţinând cont de rezultatul aplicării criteriilor din grila de evaluare şi de 
rapoartele privind oportunitatea acordării subvenţiilor, emise de către Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, propunem plenului 
Consiliului Judeţean Buzău adoptarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 

 



Comisia de evaluare şi selecţie  

a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul 

judeţului pentru activităţi de asistenţă socială,  

conform Legii nr. 34/1998 

Nr. 8193/21.05.2021 

RAPORT FINAL 

încheiat în cadrul şedinţei de evaluare  
din data de 21 mai 2021 

 

I. Comisia de evaluare şi selecţie a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi 
subvenţii de la bugetul judeţului Buzău, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr. 80/2017, întrunită în data de 21.05.2021 a luat act de 
propunerile D.G.A.S.P.C. Buzău privind oportunitatea acordării subvenţiilor, 

după cum urmează: 
- Raport Favorabil pentru oportunitatea acordării subvenţiei pentru 

Asociaţia Ortodoxă „Filantropia” – Centrul rezidenţial pentru copii „Sf. Maria”; 
-  Raport favorabil privind oportunitatea acordării subvenţiei pentru 

Fundaţia Crucea Alb - Galbenă – Filiala Buzău; 
Având în vedere propunerile D.G.A.S.P.C. Buzău, se constată parcurgerea 

acestei etape de către toţi solicitanţii. 
II. S-a procedat la analiza şi evaluarea cererilor în conformitate cu 

criteriile stabilite în grila de evaluare, şi anume: 
- justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, 

în raport cu priorităţile şi necesităţile de asistenţă socială a comunităţii; 
- ponderea cheltuielilor cu serviciilor de asistenţă socială pentru care se 

solicită subvenţia din totalul cheltuielilor asociaţiei/fundaţiei; 

- ponderea cheltuielilor cu serviciilor de asistenţă socială pentru care se 
solicită subvenţia din totalul veniturilor asociaţiei/fundaţiei; 

- resursele materiale şi umane adecvate tipurilor de servicii de asistenţă 
socială; 

- valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere şi subvenţia 
lunară solicitată pentru unitatea de asistenţă socială; 

- experienţa asociaţiei/fundaţiei în domeniul serviciilor de asistenţă 
socială. 

Rezultatele evaluării s-au consemnat în grila de evaluare, după cum 
urmează: 

 
1. ASOCIAŢIA ORTODOXĂ „FILANTROPIA” BERCA 

Centrul rezidenţial pentru copii „Sf. Maria” 

 

PUNCTAJUL 

ACORDAT 

1. Justificarea unităţii de asistenţă socială în raport cu necesităţile şi 

priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii 

10 

2. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul 

cheltuielilor asociaţiei/fundaţiei pe ultimele 12 luni 

10 

3. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială totalul veniturilor 

asociaţiei/fundaţiei pe ultimele 12 luni 

10 

4. Resurse materiale şi umane adecvate tipurilor de servicii de asistenţă 

socială 

28 



5. Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de 

asistenţă socială şi subvenţia lunară solicitată pentru această unitate 

20 

1. Justificarea unităţii de asistenţă socială în raport cu necesităţile şi 

priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii 

20 

           PUNCTAJ FINAL 98 

2.FUNDAŢIA „CRUCEA ALB-GALBENĂ” FILIALA BUZĂU 

Unitate de îngrijiri la domiciliu 

PUNCTAJUL 

ACORDAT 

1. Justificarea unităţii de asistenţă socială în raport cu necesităţile şi 

priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii 

10 

2. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul 

cheltuielilor asociaţiei/fundaţiei pe ultimele 12 luni 

10 

3. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială totalul veniturilor 

asociaţiei/fundaţiei pe ultimele 12 luni 

10 

4. Resurse materiale şi umane adecvate tipurilor de servicii de asistenţă 

socială 

30 

5. Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de 

asistenţă socială şi subvenţia lunară solicitată pentru această unitate 

10 

6. Experienţa asociaţiei/fundaţiei în domeniul serviciilor de asistenţă socială 20 

PUNCTAJ FINAL 90 p 

III. S-a procedat la stabilirea numărului lunar de persoane asistate în 

unităţile de asistenţă socială şi a subvenţiilor care se propun a fi acordate acestor 

unităţi. 

Ca urmare, ținând cont de bugetul disponibil alocat de autoritatea publică 

județeană, Comisia a propus  acordarea subvenţiilor după cum urmează: 

ASOCIAŢIA ORTODOXĂ „FILANTROPIA” BERCA   

Număr de persoane pentru care asociaţia/fundaţia solicită subvenţia 14 

Propunerea comisiei 14 

Subvenţia solicitată de asociaţie/fundaţie (lei/iunie –decembrie) 24.500 

Propunerea comisiei Lei/persoană/lună 250 

 Lei/(iunie – decembrie) 24.500 

FUNDAŢIA „CRUCEA ALB-GALBENĂ” FILIALA BUZĂU  

Număr de persoane pentru care asociaţia/fundaţia solicită subvenţia 208 

Propunerea comisiei 208 

Subvenţia solicitată de asociaţie/fundaţie (lei/iunie – decembrie) 174.720 

Propunerea comisiei Lei/persoană/lună 120 

 Lei/(iunie – decembrie) 174.720 

 

IV. Comisia de evaluare şi selecţie a stabilit înaintarea spre aprobare, a 

propunerilor de acordare a subvenţiilor, precum şi nivelul acestora. 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Secretariatul Comisiei, 

                                                                      insp. Lungu Roxana 

Membrii Comisiei, 
 

Semnătura 

Petre Adrian - Robert __________________ 
Gavrilă Mihai - Laurenţiu __________________ 

Oprea Mirela __________________ 
Lungu Marius __________________ 

Iamandei Nicuşor __________________ 


