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MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind subvenționarea din bugetul local al municipiului Buzău 
pe anul 2018 a Fundației pentru copii “Sf. Sava de la Buzău” 

 
 
 Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 
ordinară; 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
561/29.11.2017, prin care se propune subvenționarea din bugetul local al 
municipiului Buzău pe anul 2018 a Fundației pentru copii “Sf. Sava de la Buzău”, în 
vederea acordării de către fundație a serviciilor de asistență socială persoanelor 
asistate în cadrul Centrului de Urgență “Violență în familie”; 
 - raportul nr. 9.985/29.11.2017 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului 
Buzău; 
 - raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei nr. 9800/27.11.2017 al 
Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
        -  avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, culte,  
familie şi protecţie copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- 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 Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicarea prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - prevederile procesului verbal din 28.11.2017 al Comisiei de evaluare și 
selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local 
pe anul 2018; 
 În temeiul art. 36, alin. (1) și (2),  lit. d) și alin. (6), lit. a-2), art. 45, alin. (2), lit. 
a) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 
 Art.1.- Se aprobă subvenționarea Fundației pentru copii “Sf. Sava de la 
Buzău“ cu sediul social în municipiul Buzău, strada Bistriței nr. 19, cu suma lunară 
de 250 lei/ persoană pentru maximum 8 (opt) persoane asistate cu domiciliul sau 
reședința în municipiul Buzău. 

Subvenția se acordă fundației în vederea prestării serviciilor de asistență 
socială persoanelor asistate în cadrul Centrului de Urgență “Violența în familie”, 



centru înființat în parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Buzău prin Hotarârea 
nr. 11/2003. 
 Art.2.- Subvenția prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre se acordă fundației 
în completarea resurselor financiare pe baza convenței pentru acordarea de servicii 
de asistență socială care va fi perfectată cu Direcția de Asistență Socială a 
Municipiului Buzău, subvenție care va fi utilizată în exclusivitate pentru acordarea 
serviciilor de asistență socială. 
 Fundația pentru copii “Sf. Sava de la Buzău” va gestiona subvenția acordată 
printr-un cont bancar special, iar cheltuielile din subvenția acordată vor fi 
evidențiate în mod distinct în contabilitate. 
 Sumele primite cu titlul de subvenție rămase neutilizate la finele anului 
financiar 2018 în contul fundației se retituie de către aceasta la bugetul local al 
municipiului Buzău, în primele 5 zile lucrătoare ale anului 2019. 
 Art.3.- Cuantumul maxim al subvenției anuale respectiv suma de 24.000 lei 
va fi prevăzut cu această destinație în bugetul local al municpiului Buzău și în 
bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău pe anul 2018. 
 Art.4.- Subvenția acordată fundației pentru copii “Sf. Sava de la Buzău”, 
precum și cuantumul acesteia se va publica în Monitorul Oficial al României, partea 
I, prin grija Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău. 
 Art.5.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Buget Finanţe 
și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREȘEDINTELE  ȘEDINȚEI, 
consilier Alexandru Mihai 

 
 

 
 

 
 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                Eduard Pistol 
 
 
 
 

 
Buzău, 18 decembrie 2017 
Nr. 365 
 
 

Această hotarâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
ședința din data de 18 decembrie 2017,cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), 
lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și 
actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, --- abțineri și --- voturi impotrivă din 
numărul total de 23 consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință. 



   ROMÂNIA 
    JUDEȚUL BUZĂU 
   MUNICIPIUL BUZĂU 
           - PRIMAR - 
    Nr. 561/29.11.2017 
 
 

EXPUNERE  DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind subvenționarea din 
bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2018 

 Fundației pentru copii “Sf. Sava de la Buzău” 
 

 Fundația pentru copii “Sf. Sava de la Buzău”, înscrisă sub nr. 4.671/2005 în 
Registrul special de la grefa Judecătoriei Buzău, în baza sentinței civile nr. 13 din 
14 aprilie 1993 a Judecătoriei Buzău, a realizat în cadrul programului Phare, în 
parteneriat cu Consiliul Local al Municipiului Buzău, proiectul « O speranță pentru 
copii marginalizați » - Centrul de Urgență “Violența în familie”, prin care se asigură 
asistența socială unui număr mediu de 8 persoane victime ale violenței domestice, 
fără discriminare în ceea ce privește religia sau etnia. 
 Prin cererea de subvenție înregistrată la registratura generală a Primăriei 
municipiului Buzău sub numărul 25.195/ 28.09.2017, Fundația pentru copii “Sf. 
Sava de la Buzău” a solicitat pentru anul 2018 subvenționarea parțială a activității 
desfășurată în Centrul de Urgență “Violența în familie” în vederea continuării în 
bune condiții a activității. 
 Față de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 
privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate 
juridică care înființează și administrează unități de asistență socială și a Normelor 
metodologice de aplicare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu 
modificările și completările ulterioare, propun subvenționarea Fundației pentru copii 
“Sf. Sava de la Buzău” cu suma de 250 lei lunar pentru o persoană asistată, fără a 
depăși numărul mediu lunar de 8 (opt) persoane asistate, număr ce se va stabili 
prin convenția care urmează a se perfecta cu Direcția de Asistență Socială a 
Municipiului Buzău.  
 Fundația pentru copii “Sf. Sava de la Buzău” va gestiona subvenția primită 
printr-un cont bancar distinct, sumele cheltuite urmând a fi evidențiate în mod 
separat de veniturile proprii. 
 Sumele rămase necheltuite la finele anului financiar 2018 vor fi restituite la 
bugetul local în primele 5 zile lucrătoare ale anului 2019. 
 Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi 
subvenții de la bugetul local pe anul 2018 a avizat favorabil cererea formulată cu 75 
de puncte. 
 În sensul celor menționate mai sus a fost elaborat alăturatul proiect de 
hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma redactată. 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău  
Nr. 9.985/29.11.2017 

 
R A P O R T    

la proiectul de hotărâre privind subvenționarea din 
bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2018  

Fundației pentru Copii “Sf. Sava de la Buzău” 
 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează 
și administrează unități de asistență socială, asociațiile pot primi subvenții alocate 
de la bugetul de stat sau după caz, de la bugetele locale. 
 Metodologia de acordare a subvențiilor a fost stabilită prin Normele 
metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 Fundația pentru copii “Sf. Sava de la Buzău”, înscrisă sub nr. 4671/2005 în 
Registrul asociațiilor și fundațiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Buzău în baza 
Sentinței civile nr. 13 din 14 aprilie 1993 a Judecătoriei Buzău, în calitate de 
aplicant principal al proiectului « O speranță pentru copii marginalizați » - Centrul 
de Urgență “Violența în familie” asigură în parteneriat cu Consiliul Local al 
Municipiului Buzău, asistența socială pentru persoanele cu domiciliul sau reședința 
în municipiul Buzău, care sunt victime ale violenței domestice. 
 Sursele financiare necesare desfășurării activității fundației sunt limitate, 
motiv pentru care Fundația pentru copii “Sf. Sava de la Buzău” a solicitat 
subvenționarea parțială a activității fundației pentru Centrul de Urgență “Violența în 
familie”. 
 La cererea formulată fundația a anexat documentația prevăzută de Normele 
metodologice, care a fost analizată de Comisia desemnată prin H.C.L. nr. 
306/27.10.2017 și de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău, pe baza 
căreia se propune perfectarea convenției prevăzute de lege. 
 Întrucât și în anii anteriori Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău a 
colaborat cu Fundația “Sf. Sava de la Buzău” propunem subvenționarea fundației 
din bugetul local al municipiului și pentru anul 2018, în vederea susținerii activității 
Centrului de Urgență “Violența în familie”. 
 Subvenția va fi acordată pentru maxim 8 (opt) persoane cu domiciliul sau 
reședința în municipiul Buzău, cu suma lunară prevăzută de lege, respectiv 250 
lei/persoană asistată. 

Fundația va gestiona subvenția acordată printr-un cont bancar special, iar 
cheltuielile din subvenția acordată vor fi evidențiate în contabilitate în mod distinct 
de veniturile proprii. Fundaţia va utiliza subvenţia acordată conform art. 2, alin. 1 
din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţa socială. 



Sumele neutilizate la finele anului 2018 vor fi restituite la bugetul local 
municipiului Buzău, în termen de 5 zile lucrătoare ale anului 2019. 

Fundația va respecta întocmai prevederile Normelor Metodologice aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, modificate și completate. 

Suma anuală maximă de 24.000 lei cu care va fi subvenționată fundația va fi 
prevăzută cu această destinație în bugetul local al municipiului Buzău și bugetul 
Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău pe anul 2018. 

Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi 
subvenții de la bugetul local pe anul 2017 a avizat favorabil cererea formulată cu 75 
de puncte. 

Luând în considerare cele prezentate mai sus, apreciem că Proiectul de 
hotarâre privind subvenționarea din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 
2018 Fundației pentru Copii “Sf. Sava de la Buzău” a fost întocmit cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propunem introducerea lui pe 
ordinea de zi a Consiliului Local și aprobarea acestuia în forma prezentată de 
inițiator. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Antonescu Gabriela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


