
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor 

nerambursabile  de la bugetul propriu al județului Buzău 
pentru anul 2022 

 
 

Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 1784/31.01.2022; 

- raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 1785/31.01.2022; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 7/2022 privind 

aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pentru anul 2022; 

- prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții 
asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care 

înființează și administrează unități de asistență socială; 
- prevederile art. 181 alin. (2) lit. „a” și „b”, 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 cu modificările ulterioare, 
 

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 şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

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 

- Asigurări și asistență socială din bugetul propriu al județului Buzău pentru 
anul 2022. 

 
          (3) Beneficiarii și condițiile de acordare a subvenției sunt 

prevăzute de Metodologia aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Buzău nr. 80/2017. 



Art.2.(1) Se aprobă alocarea sumei de 10.400.000 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, defalcate după cum urmează: 

 
 a) Handbal masculin – 6.000.000 lei; 

 b) Fotbal Masculin    -  4.400.000 lei. 
 

                (2) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de la Capitolul 67.59 
– Cultură, recreere și religie din bugetul propriu al județului Buzău 2022. 

 
                (3) Beneficiarii și condițiile de acordare a finanțării sunt 

prevăzute în Metodologia aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Buzău nr. 37/2019 cu modificările ulterioare. 

 

Art.3. Se aprobă organizarea în 2022 a două sesiuni pentru proiecte 
de finanțare a activității cluburilor sportive de drept public și privat, în prima 

parte a semestrului I și respectiv II, corespunzător competițiilor sportive – 
retur 2021/2022 și tur – 2022/2023. 

 
Art.4. Direcția economică și Direcția juridică și administrație publică 

locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău precum  şi publicarea pe 

site–ul oficial al Consiliului Judeţean Buzău. 
 

 
 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

       MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
Nr. 23 
BUZĂU, 11 FEBRUARIE  2022 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi 

„împotrivă”, - abţineri. 

 
(Domnul vicepreședinte Petre Adrian-Robert nu participă la vot fiind sub incidenţa art.  228 

alin. (1) lit. „f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ). 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 1784/31.01.2022 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului 
anual al finanțărilor nerambursabile  de la bugetul propriu 

al județului Buzău pentru anul 2022 
 

 
 
 Anual, după aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău, se 

supune analizei și aprobării și Programul anual al finanțărilor 

nerambursabile. 

 În considerarea surselor bugetului județului pentru anul 2022, a 

priorităților de investiții aflate în curs sau care vor fi inițiate, în acest an, vă 

propun ca finanțările nerambursabile să vizeze aceleași domenii ca și în anul 

2021 respectiv: 

1. asistență socială conform Legii nr. 34/1998; 

2. sport – Programul „Promovarea sportului de performanță” conform 

Legii nr.69/2000. 

 Finanțările nerambursabile se acordă în baza Metodologiilor 

corespunzătoare fiecărui domeniu, aprobate prin hotărâri ale Consiliului 

Județean și a unor proceduri specifice. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de 

iniţiator. 

 

 
PREŞEDINTE, 

 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 
 

 
 



 

            CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
                       Direcția economică 
                  Nr. 1785/31.01.2022 
 

 
 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului 

anual al finanțărilor nerambursabile  de la bugetul propriu 

al județului Buzău pentru anul 2022 
 
 

  
 Programul anual al finanțărilor nerambursabile este necesar a fi 

adoptat odată cu aprobarea bugetului propriu al județului Buzău, sumele 

stabilite prin acesta având corespondență în buget. 

 În determinarea sumelor pentru fiecare domeniu de finanțare s-a avut 

în vedere pe de o parte, obligațiile financiare ale județului Buzău în cadrul 

unor proiecte și respectiv pentru investiții, iar pe de altă parte dinamica 

proiectelor depuse și impactul celor două domenii: asistență socială și 

sportul de performanță. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
Mihail – Liviu Ciolan 

 


