
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E  
pentru subvenţionarea din bugetul local al municipiului Buzău 

pe anul 2017a Fundaţiei Crucea Alb-Galbenă România  - Filiala Buzău - 
 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară ; 
 Având în vedere : 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
381/CLM/2016, prin care se propune subvenţionarea din bugetul local al 
municipiului Buzău pe anul 2017 a Fundaţiei Crucea Alb-Galbenă România – 
Filiala Buzău, în vederea acordării de către fundaţie a serviciilor de asistenţă 
socială la domiciliu  persoanelor vârstnice şi cu handicap ; 
      - raportul nr. 8334/2016 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 
Buzău, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Buzău ; 
 - prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor 
şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială; 
 - prevederile Hotărârii Guvernului nr.1.153/2001 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicarea prevederilor Legii nr.34/1998, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile procesului verbal din 13.12.2016 al Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul local 
pe anul 2017; 
 În temeiul art.36, alin. (1) şi (2)  lit.d) şi alin. ( 6), lit.a),pct. 2, art.45, alin. (2) 
lit.a) şi art.115, alin. (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.l.- Se aprobă subvenţionarea din bugetul local al municipiului Buzău pe 
anul 2017, a Fundaţiei Crucea Alb-Galbenă România-Filiala Buzău, cu sediul în 
municipiul Buzău, strada Stadionului nr.7, cu suma lunară de 120 lei/persoană, 
pentru maximum 30 (treizeci) persoane cu handicap şi persoane vârstnice cu 
domiciliul sau reşedinţa în municipiul Buzău. 
 Subvenţia se acordă fundaţiei în vederea prestării serviciilor de asistenţă 
socială persoanelor vârstnice şi cu handicap la domiciliu. 
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Art.2.- Subvenţia prevăzută la art.l din prezenta hotărâre se acordă 
fundaţiei în completarea resurselor financiare proprii, pe baza convenţiei pentru 
acordarea de servicii de asistenţă socială care va fi perfectată cu Direcţia de 
Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, subvenţie care va fi utilizată în 
exclusivitate pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială. 
 Fundaţia   va gestiona subvenţia acordată printr-un cont  bancar special, iar 
cheltuielile din subvenţie  vor fi evidenţiate în mod separat în contabilitate. 
 Sumele primite cu titlu de subvenţie, rămase neutilizate la finele anului 
financiar  2017 în contul fundaţiei, se restituie de către aceasta  bugetului  local 
al municipiului Buzău, în primele cinci zile lucrătoare ale anului 2018. 
 Art.3.- Cuantumul maxim al subvenţiei anuale respectiv suma de 43.200 
lei, va fi prevăzut cu această destinaţie în bugetul local al municipiului Buzău şi în 
bugetul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău pe anul 2017. 
. Art.4.- Subvenţia acordată Fundaţiei Crucea Alb-Galbenă Romnia – Filiala 
Buzău,  precum şi cuantumul acesteia se va publica în Monitorul Oficial al 
României, partea a I-a, prin grija Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului 
Buzău. 
 Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Buget 
Finanţe, precum şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
  consilier Vasile Murguleţ 
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Buzău, 21 decembrie  2016 
Nr. 265 
 
 

Această hotarâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 21 decembrie 2016 ,cu respectarea prevederilor art.45, alin 
(2), lit. a) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 23 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. 


