ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +(40)-268-472493
infopublice@brasovcity.ro www.brasovcity.ro
Secretarul general al Municipiului Brașov
Biroul Informații Publice și Mass-media
Nr. înreg:

33455/23.03.2022

MINUTĂ
ÎNTÂLNIRE PUBLICĂ
Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind finanţarea nerambursabilă din
bugetul Municipiului a proiectelor din domeniul social pe anul 2022

Dezbatere organizată la solicitarea Asociaţiei Rază de speranţă în Intervenţia şi Terapia TSA
Braşov şi Asociaţiei de Servicii Sociale SCUT Braşov.
Activități:
-Publicare anunț întâlnire publică pe site-ul instituției - https://www.brasovcity.ro/filezone/proiecte/hotarare/FNBN20220215/!!!%20Anunt%20intalnire%20publica%20PHCL%20Gh
id%20Social.pdf, în data de 16 Martie 2022;
-Afișare anunț întâlnire publică la avizierul instituției- 16 Martie 2022;
-Transmitere anunț întâlnire publică către presa locală -16 Martie 2022
-Transmiterea invitației de participare către asociațiile care au trimis în scris propuneri;
-Organizare întâlnire publică, în format hibrid atât la sediul instituției, cât și online, pe platforma
Zoom, în data de 23 Martie 2022, ora:10:00.
-Ordinea de zi: Prezentarea Ghidul solicitantului privind finanţări nerambursabile din bugetul
Municipiului Braşov pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2022.
-Participanți: dna viceprimar Flavia Boghiu alături de angajații din cadrul Compartimentului
Relații și Inovare Comunitară, reprezentanți ai oraganizațiilor sociale din Municipiul Brașov,
precum și angajați din cadrul DAS Brașov, reprezentând în total un număr de 14 persoane
participante cu prezență fizică, și 1 persoană prezentă online.
Participanți:
1 .FLAVIA BOGHIU- viceprimar Primăria Municipiului Brașov
2. TEODORA BOLONYI-DENDERO- inspector Compartiment Relații și Inovare Comunitară
3. ALEXANDRU ANDRIESEI- inspector Compartiment Relații și Inovare Comunitară
4. OANA CHIRIȚĂ- inspector- Biroul Informații Publice și Mass Media
5. POPESCU AZOTA- ASOCIAȚIA CATHARSIS
6. LUCIAN GHEORGHE
7. NIȚĂ DIANA- ASOCIAȚIA ,,RAZĂ DE SPERANȚĂ,, BRAȘOV
8. BUSUIOC MARIANA- ASOCIAȚIA DE SERVICII SOCIALE SCUT BRAȘOV
9. GABOR MATTEO RUPI- ASOCIAȚIA ,,ZÂMBEȘTE PENTRU VIITOR,,
10. GAL ADINA CAMELIA- ASOCIAȚIA ,,AICI PENTRU TINE,,
11. GAL ANDRAS SZOLT- ASOCIAȚIA ,,AICI PENTRU TINE,,
12. COȘOREAN CODRUȚA- DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRAȘOV
13. CURCAN EVA
14. IORDACHE LAURA- participant online

-Ordinea de precădere s-a stabilit prin luarea cuvântului a fiecărei persoane prezente în funcție
de înscrierea pe lista de prezență avută la dispoziție în sala de ședință.
Dna viceprimar Flavia Boghiu deschide ședința prin adresarea de mulțumiri pentru participare
tuturor celor prezenți la această dezbatere publică. Precizează că propunerile transmise în scris în
perioada stabilită de primire a propunerilor cu titlu de recomandare conform Art. 7, alin.2, și
alin.4 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, (respectiv
15.02-2022- 08.03.2022), cu referire la proiectul de HCL pentru proiectele din domeniul social
pentru anul 2022, cât și a celor care vor fi prezentate la dezbatare, vor fi analizate, urmând ca
răspunsurile să fie transmise în zilele următoare. Ca noutate în acest an, dna viceprimar anunță
că în procesul de evaluare a proiectelor, se are în vedere organizarea unui interviu cu aplicanții
pentru a fi discutate neclaritățile și aspectele sesizate în procesul de evaluare. În prezent se
analizează cadrul legislativ. De asemenea anunță că se lucrează la strategia de dezvoltare a
serviciilor sociale a Municipiului Brașov.
Din partea reprezentanților organizaților sociale s-a propus ca proiectul privind finanţarea
nerambursabilă din bugetul Municipiului a proiectelor din domeniul social pe anul 2022 să fie
supus aprobării Consiliului Local în ședința din luna aceasta.
Propunerile și aspectele sesizate la această întâlnire au făcut referire la capitole din ghidul
solicitantului privind:
- Criteriile de evaluare;
- Criterii de eligibilitate;
- Procedura de depunere a dosarului;
- Categorii de proiecte pentru care se acordă finanțare nerambursabilă;
- Alocarea financiară;
La dezbatare au fost propuse următoarele:
- Elaborarea unei strategii de dezvoltare a serviciilor sociale în Municipiul Brașov;
- Simplificarea și facilitarea în procesul de depunere a documentației proiectelor pentru
obținere de finanțare nerambursabilă;
- Modificarea Ghidului solicitantului prin eliminarea Anexei A1- fișa tehnică privind
unitatea solicitantă pentru proiecte în domeniul social, aceste informații se regăsesc deja
în anexa A, și Anexa B1- ce conține date privind bugetul unității de asistență socială;
- Clarificare art.1.4.2. cu referire la art.2.2.1. cu explicația clară care sunt activitățile în
domeniul asistenței sociale;
- Clarificare art.2.2 privind domeniul de aplicare cu referire la Anexa 2, cu propunerea de
definirea clară a activităților din domeniul social vizate;
- Propunere de completare art. 3.1.7 privind comisia de evaluare și selecție a proiectelor
sociale cu “furnizarea la cerere a punctajului detaliat obținut de fiecare aplicație,
indiferent dacă este selectată sau nu pentru finanțare, întrucât acestea sunt necesare
pentru contestație”;
- Completare art.6.1.6 – în termen de maxim 5 zile de la data încheierii selecției, Serviciul
de specialitate comunică în scris aplicanților, rezultatul selecției, precum și fondurile
propuse a fi alocate cu textul: “ punctajul detaliat obținut de fiecare aplicație”
- Completarea lit. i), art.4.7, actele doveditoare ale sediului/punctului de lucru al
persoanelor juridice solicitante și actele adiționale, din care rezultă că acesta este situate
pe raza administrativă a autorității finanțatoare, cu textul:”cu excepția organizațiilor
non-profit, în baza certificatului de licențiere a serviciilor sociale conform
dispozițiilor legale “
- Cu titlu de recomandare alin. C sa se adauge cu excepția asociațiile acreditate, se
subînțelege prin acordarea licenței;

-

Modificare Art.9, cap.V privind efectuarea viramentelor, propunerea este de posibilitatea
de negociere individual a tranșelor de finanțare în funcție de propunerea aplicantului;
Propunere de renunțare la cerința deschiderii unui nou cont bancar separat special pentru
proiectele finanțate prin prezentul ghid.
Propunere pentru buget și raportarea financiară, formularele să fie în format editabil,
excel, cu formule de calcul care să ușureze și să evidențieze categoriile de cheltuieli.
Anexele să atașate ghidului, în format editabil;
Eliminarea cerinței ca documentația să fie prezentată în format electronic scanat și pe
CD/memory stick; alin. r), cap.4.7.
Propunere pentru anul viitor, eleborarea unui ghid multianual:
Propunere de întocmirea unui ghid comun care să cuprindă toate domeniile: cel social, de
sport, de mediu și cel cultural.
Diferențiere/ clarificare a strategiei de dezvoltare și strategiei sociale;
Modificare cap.1.2.8- privind alocarea financiară, nu este foarte clar modul de acordare a
subvențiilor;
Completarea ariilor prioritare, introducerea și altor categorii vulnerabile;
Propunere de simplificare a listei de participanți prin renunțare la o serie de date cu
caracter personal(CNP).
Propunere pentru o mai mare flexibilitate în ceea ce privește termenul limită și ora până
la care se pot depune cereri de finanțare.
Propunere de acordare de gratuitate pentru membrii asociațiilor la locurile de parcare în
perioada acordării de asistență socială beneficiarilor de servicii sociale.
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