
 
 

PROIECT 
 

ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli din 
fonduri externe nerambursabile (sursa D) pe anul 2022 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Buzău  

 
 
        Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.261/06.01.2022; 

- raportul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Buzău 
înregistrat la nr.262/06.02.2022; 

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.58/2020 
pentru aprobarea participării Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate de partener, în 
proiectul “VIP-PLUS-voluntariat-inițiative-profesionalism pentru 
calitate în serviciile de zi destinate copiilor în comunități 
vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și norvegiene 2014-
2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.43/2020 
privind aprobarea promovării de către Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului  
“ÎMPREUNĂ-Suport comunitar pentru persoanele adulte cu 
dizabilități” în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea 
sărăciei și creșterea incluziunii romilor-Apelul nr.4-Dezvoltare 
locala”; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.121/2020 
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău 
nr.43/2020 privind aprobarea promovării de către Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a 
proiectului  “ÎMPREUNĂ-Suport comunitar pentru persoanele 
adulte cu dizabilități” în cadrul programului “Dezvoltare locală, 
reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor-Apelul nr.4-
Dezvoltare locala”; 
 



- prevederile art.19, alin.(1) lit.”b” din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul art.173 alin.(1) lit. „b”, alin.(3) lit. „a” și art.182 alin.(1) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,                                  

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
   

 Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli din fonduri externe 

nerambursabile (sursa D) al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău pe anul 2022 prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Direcţia economică a Consiliului Judeţean Buzău şi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău ca ordonator 

terțiar de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri Instituție Prefectului Județului Buzău, instituției publice 

nominalizate, altor instituții interesate, precum și publicarea acesteia pe  

site-ul autorității publice județene. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
 

            AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 

 
           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU ANEXA 

LEI
     INDICATORI PROGRAM

2022 2023 2024 2025
TOTAL VENITURI 1.893.600 0 0 0
TOTAL CHELTUIELI 2.826.800 0 0 0
din care:
 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
 VENITURI (1+2) 1.893.600 0 0 0
din care:

424.000

34.500

389.500
1.469.600

118.100

1.351.500
CHELTUIELI (1+2) 2.826.800 0 0 0
din care:

424.000

34.500

389.500
2.402.800

195.300

2.207.500

-933.200

-77.200

-856.000

SI ESTIMARI 2023-2025

ESTIMARI

1.Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor 
Financiare Spatiul Economic European si Norvegian 
2014-2021 (42.75.00)              din care:

                 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
    DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI A 

  JUDETULUI BUZAU (SURSA D) PE ANUL 2022

2.Prefinantare (48.31.03)  din care:

1.Finantare nationala  (58.31.01)

2.Finantare externa nerambursabila (58.31.02)
Proiectul " VIP - PLUS - voluntariat - initiative - profesionalism pentru 
calitate in serviciile de zi destinate copiilor in comunitati vulnerabile ", 
finantat prin granturile SEE si Norvegiene 2014 - 2021   
Proiectul "Impreuna suport comunitar pentru persoane adulte cu 
dizabilitati - C.R.R.P.A.H. Stilpu ", finantat prin granturile SEE si 
Norvegiene 2014 - 2021 

Proiectul " VIP - PLUS - voluntariat - initiative - profesionalism pentru 
calitate in serviciile de zi destinate copiilor in comunitati vulnerabile ", 
finantat prin granturile SEE si Norvegiene 2014 - 2021                 
Proiectul "Impreuna suport comunitar pentru persoane adulte cu 
dizabilitati - C.R.R.P.A.H. Stilpu ", finantat prin granturile SEE si 
Norvegiene 2014 - 2021 

Proiectul " VIP - PLUS - voluntariat - initiative - profesionalism pentru 
calitate in serviciile de zi destinate copiilor in comunitati vulnerabile ", 
finantat prin granturile SEE si Norvegiene 2014 - 2021   
Proiectul "Impreuna suport comunitar pentru persoane adulte cu 
dizabilitati - C.R.R.P.A.H. Stilpu ", finantat prin granturile SEE si 
Norvegiene 2014 - 2021 

Proiectul " VIP - PLUS - voluntariat - initiative - profesionalism pentru 
calitate in serviciile de zi destinate copiilor in comunitati vulnerabile ", 
finantat prin granturile SEE si Norvegiene 2014 - 2021   

Proiectul "Impreuna suport comunitar pentru persoane adulte cu 
dizabilitati - C.R.R.P.A.H. Stilpu ", finantat prin granturile SEE si 
Norvegiene 2014 - 2021 

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)(rd.00V-rd.00C)                       
din care:
Proiectul " VIP - PLUS - voluntariat - initiative - profesionalism pentru 
calitate in serviciile de zi destinate copiilor in comunitati vulnerabile ", 
finantat prin granturile SEE si Norvegiene 2014 - 2021  
Proiectul "Impreuna suport comunitar pentru persoane adulte 
cu dizabilitati - C.R.R.P.A.H. Stilpu ", finantat prin granturile 
SEE si Norvegiene 2014 - 2021

Contrasemneaza
Director Economic Executiv

Ec. Liviu Ciolan



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
     NR.261/06.01.2022 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli din fonduri externe nerambursabile 
(sursa D) pe anul 2022 al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău  
 
 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Buzău, participă în calitate de partener în proiectul PN1020 finanțat 
prin granturi SEE și norvegiene 2014-2021 care se derulează în 
parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Ialomița, Arad, Mureș și cu Asociația Centrul de Resurse și 
Informare pentru Profesiuni Sociale București. Finanțarea acordată 
în cadrul proiectului are ca scop creșterea șanselor de incluziune 
socială și o mai bună abilitate a copiilor și tinerilor de etnie romă și a 
familiilor acestora din comunități rurale și cartiere urbane 
defavorizate din Buzău asigurând dezvoltarea calității serviciilor 
acordate populației de etnie romă de către centrele de zi care 
promovează modele de bune practici de abilitare, campanii de 
conștientizare și nondiscriminare, intervenția în rețea, munca în 
echipă și solidaritatea socială. 

Proiectul are denumirea „VIP-PLUS-voluntariat - inițiative – 
profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în 
comunități vulnerabile”,valoarea finanțată din Granturile SEE și 
norvegiene 2014-2021  în anul 2022 este de 229.800 lei, din care 
118.100 lei de la autoritatea finanțatoare, 34.500 lei de la bugetul 
de stat și 77.200 lei din excedentul anilor precedenţi. 

Prin Hotarârea Consiliului Județean Buzau nr.43/2020 
completată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzau nr.121/2020 a 
fost aprobată promovarea de către Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului “ÎMPREUNĂ-Suport 
comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilități” în cadrul 
programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea 
incluziunii romilor-Apelul nr.4-Dezvoltare locala” finanțat din 
Granturile SEE și norvegiene 2014-2021 în vederea construirii unei 
locuințe maxim protejate și a unui centru de zi care să deservească 
persoanele adulte cu dizabilități din cadrul CRRPAH Stîlpu precum și 
din comunele Stîlpu, Merei, Pietroasele și Ulmeni. 



Valoarea finanțată din Granturile SEE și norvegiene 2014-2021 
pentru proiectul “ÎMPREUNĂ-Suport comunitar pentru persoanele 
adulte cu dizabilități” în anul 2022 este de 2.597.000 lei, din care 
1.351.500 lei de la autoritatea finanțatoare, 389.500 lei de la 
bugetul de stat și 856.000 lei excedentul anilor precedenţi. 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectelor mai sus 
menționate se finanţează integral din Mecanismele Financiare ale 
Spatiul Economic European și Norvegian 2014-2021. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli finantat din fonduri externe 
nerambursabile pe anul 2022 al Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Buzau cuprinde numai secţiunea de dezvoltare.  

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) litera  “b”  din 
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi 
completările ulterioare, bugetele de venituri si cheltuieli ale 
institutiilor publice se aprobă de catre ordonatorul principal de 
credite.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, va supunem spre 
dezbatere si aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli din fonduri 
externe nerambursabile (sursa D) pe anul 2022 al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău.  

 

 

 

PREŞEDINTE 
Neagu Petre Emanoil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
     DIRECŢIA ECONOMICĂ 
      Nr.262/06.01.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli din fonduri externe nerambursabile 
(sursa D) pe anul 2022 al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău 
 
 
 
 

        Analizând proiectul de hotărâre iniţiat se constată că au fost 

respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu  modificările şi completările ulterioare în ceea ce priveşte : 

- adoptarea bugetului; 

- structura bugetului atât la partea de venituri cât şi la partea de  

cheltuieli pentru secţiunea de dezvoltare; 

- sursele de finanţare; 

Având în vedere cele prezentate mai sus, susţinem adoptarea   

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

  

  

 

              DIRECTOR EXECUTIV 
 

 Ec. Liviu Mihail Ciolan 
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