
                                                                                                                                        

                                                                                                     PROIECT                                                                                          

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor 

nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport, 
tineret prin bugetul propriu al județului Buzău  

pentru anul 2023 
 

 
Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului de 
hotărâre, înregistrat sub nr. 1245/18.01.2023; 

- raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală și Direcției 
economice înregistrat sub nr. 1246/18.01.2023; 

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

- cererile înregistrate la nr.1023, 1011 și 948 din 16 ianuarie 2023 ale         
Asociației Club Sportiv „Handbal Club Buzău 2012”, Asociației Sportive 

Fotbal Club Buzău, Asociației Fotbal Club Metalul Buzău; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. ___ privind aprobarea 

bugetului propriu al județului Buzău pentru anul 2023; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean 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 Metodologiei de alocare a unor sume din bugetul județului 

Buzău 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” - formă actualizată, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 37/2019; 
- 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 ulterioare; 

- prevederile art. 181 alin. (2) lit. „a” și „b” și alin. (5), 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; 
- prevederile art. 28 din Legea nr. 350/2006 a tinerilor, cu modificările și 

completările 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 300.000 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 totale de 15.700.000 lei pentru 
finanțarea activităților sportive conform art. 181 din Legea nr. 69/2000 după cum 

urmează: 
 

 a) 70% - 11.000.000 lei pentru finanțarea activităților 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” defalcate pe disciplinele sportive seniori: 

 
         1. Handbal masculin  - 5.950.000 lei; 

  2. Fotbal masculin     - 5.000.000 lei; 
  3. Șah                      -      40.000 lei; 

  4. Oină                     -      10.000 lei. 

 
 b) 30% - 4.700.000 lei pentru finanțarea activităților structurilor sportive 

legal constituite pe raza Unității administrativ – teritoriale județul Buzău, activități 
aferente programelor sportive dedicate copiilor și juniorilor, defalcate pe 

disciplinele sportive: 
 

         1. Handbal                - 2.550.000 lei; 
  2. Fotbal                   - 2.000.000 lei; 

  3. Oină                     -      30.000 lei; 
  4. Șah                      -      20.000 lei; 

  5. Tenis de câmp       -    100.000 lei 
 

                (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul propriu al 
județului Buzău 2023 - Capitolul 67.59 – Cultură, recreere și religie;  

 

                 (3) Se aprobă organizarea a două sesiuni pentru proiectele de 
finanțare activități sportive prevăzute la alin. (1) lit. „a”, conform Metodologiei 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 37/2019. 
 

         (4) Pentru activitățile prevăzute la alin. (1) lit. „b” se organizează o 
singură sesiune de proiecte și se va elabora o Metodologie de evaluare care va fi 

aprobată de Consiliul Județean Buzău în ședința ordinară din luna februarie 2023. 
 



Art.3.(1) În mod excepțional și conform art. 5.3 – 5.5 din Metodologia 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 37/2019 se aprobă 
acordarea unor finanțări parțiale (prefinanțări) pentru structurile sportive care 

intră sub incidența art. 3 alin. (1) lit. „a” după cum urmează: 
1. Handbal masculin – Asociația Club Sportiv „Handbal Club Buzău 2012” –       

400.000 lei; 
2. Fotbal: 

a) Asociația Sportivă Fotbal Club Buzău – 100.000 lei; 
b) Asociația Fotbal Club Metalul Buzău   – 100.000 lei. 

 
  (2) Sumele cu titlul de finanțare parțială (prefinanțare) prevăzute la 

alin. (1) vor fi incluse de beneficiari în bugetul proiectelor depuse în prima sesiune 
de evaluare organizată.  

 
Art.4.(1) Se aprobă constituirea Fondului pentru tineret prin alocarea 

sumei de 50.000 lei pentru finanțarea activităților de interes local a structurilor 

neguvernamentale pentru tineret și de tineret. 
  

         (2) Suma prevăzută la alin. (1) se asigură de la bugetul propriu al 
județului Buzău 2023 - Capitolul 67.59 – Cultură, recreere și religie; 

 
  (3) Pentru finanțarea activităților prevăzute la alin. (1) se va elabora 

o metodologie specifică ce va fi aprobată de Consiliul Județean Buzău în ședința 
ordinară din luna februarie 2023. 

 
Art.5.  Direcția economică și Direcția juridică și administrație publică locală 

vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, structurilor funcționale prevăzute 

la art. 5,  precum  şi publicarea pe site–ul oficial al Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 

 
                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE , 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 

 
Nr. 22 
BUZĂU, 19 IANUARIE  2023 

 

 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

             PREŞEDINTE 
     Nr. 1245/18.01.2023 
 
 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului anual al 
finanțărilor nerambursabile  pentru domeniile asistență 

socială, sport, tineret prin bugetul propriu al județului Buzău 
pentru anul 2023 

 

 
 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 și activități sportive ale structurilor pentru copii și juniori; 

3. tineret conform Legii nr. 350/2006. 
 Finanțările nerambursabile se acordă în baza Metodologiilor 

corespunzătoare fiecărui domeniu, aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean 

și a unor proceduri specifice. 
Actualul Program de finanțări nerambursabile are ca elemente noi 

următoarele: 
a) alocarea unui procent de 30% din suma totală prevăzută pentru SPORT 

activităților sportive ale copiilor și juniorilor; 
b) constituirea Fondului pentru activități de și pentru tineret . 

De asemenea, luând în considerare începutul campionatelor – retur în 
ramurile handbal și fotbal și până la finalizarea primei sesiuni de evaluare a 

proiectelor din cadrul Programului „Sportul de Performanță” vă propun să 
acordăm, cu titlu de excepție, prefinanțări celor 3 cluburi sportive menționate în 

proiectul de hotărâre. 
În acord cu cele susținute, propun adoptarea proiectului de hotărâre inițiat. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
                                     PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
 

 



 
 

            CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

Direcției juridice și administrație publică locală 

                       Direcția economică 
                  Nr. 1246/18.01.2023 
 
 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului anual al 
finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, 

sport, tineret prin bugetul propriu al județului Buzău pentru 

anul 2023 
 
 

  
 Programul anual al finanțărilor nerambursabile se adoptă anual, 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 sport și tineret. 
 Conform prevederilor art. 181 alin. (4) din legea nr. 69/2000 (astfel cum a 

fost modificată prin Legea nr. 282/31.10.2022) din sumele alocate de la bugetul 

local pentru finanțarea activității sportive, minim 30% din cuantumul aprobat va fi 
direcționat către susținerea programelor sportive dedicate copiilor și juniorilor. 

 Conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 350/2006, consiliile județene și 
locale constituie, anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de 

tineret. 
 Acest fond este destinat finanțării activității de tineret a structurilor 

neguvernamentale de utilitate publică de și pentru tineret precum și a unor 
activități de tineret de interes local. 

 Precizăm că până la această prevedere distinctă în Program, Consiliul 
Județean Buzău a alocat granturi pentru activitățile de tineret în cadrul 

Programului de finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activitățile non-profit de interes conform Lefii nr. 350/2006. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV,                       DIRECTOR EXECUTIV, 

 

     Mirela Oprea                                 Mihail – Liviu Ciolan 
 


