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EXPUNERE DE MOTIVE ŞI RAPORT  DE  SPECIALITATE 

LA  PROIECTUL  DE 

                                     HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL BRAŞOV 

 privind aprobarea tipurilor de servicii sociale, categoriilor de beneficiari, categoriilor de 

cheltuieli eligibile și nivelului mediu lunar al subvenției/beneficiar pentru care asociaţiile şi 

fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 

socială  care se adresează persoanelor cu domiciliul în municipiul Brașov pot solicita subvenție de 

la bugetul local pentru anul 2018  

 

 

A. EXPUNERE DE MOTIVE: 
Având în vedere următoarele prevederi legale:  

1. Legea nr.292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare :  

- art.139  alin. (2)  ”Subvenționarea furnizorilor privați din fonduri publice se reglementează prin lege 

specială”.  

2. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 

completările ulterioare   

- art. 4 alin. (2) lit. f: „furnizor de servicii sociale acreditat este furnizorul definit la art. 37 din Legea 

asistenței sociale nr. 292/2011, căruia i se recunoaște dreptul de a acorda servicii sociale”; 

- art. 4 alin. (2) lit. g: „serviciu social acreditat este serviciul definit la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 

292/2011, căruia i se conferă dreptul de a funcționa”. 

3. Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și 

completările ulterioare: 

- art. 1 alin. (1): "Asociaţiile şi fundaţiile cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 

unităţi de asistenţă socială, pot primi subvenţii alocate […] de la bugetele locale, care vor fi utilizate, în 

exclusivitate, pentru serviciile de asistenţă socială acordate persoanelor care, potrivit dispoziţiilor 

legale, au dreptul să beneficieze de acestea."  

4. H.G. nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială cu modificările și completările 

ulterioare: 

- art 2 alin. 1 „Începând cu data de 1 ianuarie 2009, nivelul mediu lunar al subvenţiei care se acordă de 

la bugetul de stat pentru o persoană asistată este următorul: 

  a) 250 lei/persoană, pentru centrul rezidenţial; 
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  b) 175 lei/persoană, pentru centrul de zi; 

  c) 120 lei/persoană, pentru unitatea de îngrijiri la domiciliu; 

  d) 90 lei/persoană, pentru cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei.” 

- art. 2 alin. 2 „În cazul serviciilor acordate complementar, potrivit planului individualizat de acordare a 

serviciilor, întocmit potrivit dispoziţiilor legale, cuantumul cumulat al subvenţiei lunare pe persoană 

asistată nu poate depăşi suma de: 

a) 175 lei, pentru serviciile acordate în cadrul unui adăpost de noapte sau centru de zi, 

complementar/cumulat cu masa la cantină sau alte servicii de acordare a hranei; 

b) 120 lei, pentru serviciile acordate prin unitatea de îngrijire la domiciliu complementar/cumulat cu 

masa la cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei” 

5. Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social 

- art. 2 alin. 1 “Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane: 

a) copiii în vârsta de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe 

o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la 

stabilirea ajutorului social; 

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până 

la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care 

urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a); 

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi 

al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la 

stabilirea ajutorului social; 

d) pensionarii; 

e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt 

izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri; 

f) invalizii şi bolnavii cronici; 

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.” 

- art. 2 alin. 2 “Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. g) beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor 

social, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.” 

6. Metodologia de acordare a subvențiilor de la bugetul local pentru asociațiile și fundațiile române 

cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială care se 

adresează persoanelor cu domiciliul în Municipiul Brașov aprobată prin H.C.L nr. 461/31.10.2016  

- art. 1 alin. (1) Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, pot primi subvenţii alocate de la bugetul local, în 

conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române 

cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială precum și cu 

Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

34/1998, cu modificările și completările ulterioare. 

- art. 1 alin. (2) Subvențiile se acordă asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care 

înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes local, în limita sumelor aprobate,  

urmând a fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistenţă socială acordate persoanelor care, 

potrivit dispoziţiilor legale, au dreptul să beneficieze de acestea.   

- art. 1 alin. (3) Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială pot primi subvenţii de la bugetul local, dacă îndeplinesc 

următoarele condiții:  

  a)  sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de 

servicii sociale, potrivit legii 

 b) deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie; 

   c)    solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii  

- art. 1 alin. (4) Asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială pot primi subvenţii de la bugetul local dacă administrează 

unități de asistență socială care se adresează beneficiarilor din municipiul Brașov. 

- art. 1 alin. (7) Nivelul mediu lunar al subvenţiei şi tipurile de servicii sociale pentru care se acordă 

subvenţii din bugetul local se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. 



- art. 2 alin. (1)  Din bugetul local se acordă subvenții pentru categoriile de cheltuieli curente de 

funcționare a unităților de asistență socială, aprobate anual prin hotărâre a consiliului local; 

7. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Braşov pentru perioada 2013-2018 

planul de măsuri 2013-2018, aprobată prin HCL nr. 191/2013,  Obiectiv strategic 1- Dezvoltarea şi 

diversificarea serviciilor sociale furnizate la nivel local cu scopul de a răspunde cât mai bine 

nevoilor sociale ale comunităţii  

- lit. B: Familii și copii în situație de risc (inclusiv victime ale violenței în familie) 

 sub-obiectivul Identificarea continuă a cazurilor cu potențial risc social și prevenirea agravării 

acestor situații, măsura propusă: înființarea/dezvoltarea de unități de prevenire și combatere a 

violenței în familie; 

 sub-obiectivul Întărirea capacităţii instuţionale şi colaborarea eficientă cu ONG-urile de profil 

în vederea depistării cazurilor de risc, măsura propusă: Crearea şi diversificarea de servicii de 

zi pentru copii aflaţi în situaţie de vulnerabilitate (copii cu părinţi plecaţi la muncă în 

străinătate, copii cu tulburări de comportament, etc.) 

- lit. C: Persoane cu dizabilități, sub – obiectivul Prevenirea agravării situaţiilor de dificultate/ 

vulnerabilitate a persoanelor cu dizabilităţi, măsura propusă: Acordarea de servicii de îngrijire la 

domiciliul persoanelor cu dizabilităţi indiferent de gradul de handicap” 
8.Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată: 

 art.7 alin. (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 

administraţiei publice are obligaţia sã publice un anunţ referitor la aceastã acţiune în site-ul propriu, sã-

l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi sã-l transmitã cãtre mass-media centralã 

sau localã, dupã caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative 

tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii. 

 

 
B. RAPORT DE SPECIALITATE: 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 

fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 

socială, subvențiile alocate de la bugetul local vor fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de 

asistență socilă acordate persoanelor care, potrivit dispozițiilor legale, au dreptul să beneficieze de 

acestea.   

 Conform Metodologiei de acordare a subvențiilor de la bugetul local aprobată prin H.C.L nr. 

461/31.10.2016, asociaţiile/fundaţiile pot primi subvenţii de la bugetul local dacă administrează unități 

de asistență socială care se adresează beneficiarilor din municipiul Brașov. 

   Subvenţiile se acordă asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de 

asistenţă socială de interes local, aşa cum sunt clasificate în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi 

funcţionare.    

   Anexa la prezentul proiect de hotărâre a consiliului local conține tipurile de servicii sociale, 

categoriile de beneficiari, categoriile de cheltuieli eligibile și nivelul mediu lunar al subvenției care 

poate fi acordată pentru un beneficiar.  

  Tipurile de servicii sociale, menționate în anexa la proiectul de hotărâre a consiliului local, au 

fost propuse de Direcția de Servicii Sociale Brașov, având la bază următoarele:  

 obiectivele propuse în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Braşov 

pentru perioada 2013-2018, aprobată prin HCL nr. 191/2013; 

 lista cuprinzând serviciile sociale licențiate în baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 

calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare afișată pe 

site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, actualizată la data de 04.08.2017. 

 Denumirile tipurilor de servicii sunt în conformitate cu anexa nr. 1 la H.G. nr. 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi 

funcţionare.  

 Categoriile de beneficiari, categoriile de cheltuieli eligibile și nivelul mediu lunar al subvenției 

care poate fi acordată pentru un beneficiar au fost propuse de Direcția de Servicii Sociale Brașov având 



la bază HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială cu modificările și completările ulterioare.  

 În cadrul procedurii de elaborare a prezentului proiect de hotărâre a consiliului local s-au 

respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată. În acest sens, Direcția de Servicii Sociale Brașov a întreprins următoarele demersuri:  

 la data de 27.07.2017 conținutul prezentului proiect a fost afișat la  sediul propriu, într-un spaţiu 

accesibil publicului, şi a fost transmis cãtre mass-media localã; 

 la data de 31.07.2017 a fost publicat un anunţ referitor la elaborarea prezentului proiect de 

hotărâre a consiliului local, pe site-ul propriu și pe site-ul Primăriei Municipiului Brașov; 

anunţul a cuprins: data afişãrii, o expunere de motive și un raport de specialitate, textul complet 

al acestui proiect, precum şi termenul-limitã, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot 

trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare; 

 la data de 31.07.2017 anunțul referitor la elaborarea prezentului proiect de hotărâre a consiliului 

local și conținutul acestuia au fost transmise prin e-mail către un număr de 49 asociații/fundații 

din municipiul Brașov cu mențiunea că propunerile și sugestiile acestora pot fi transmise prin 

intermediul poștei, faxului sau e-mailului până la data de 09.08.2017 ora 16:00.  

 Ulterior acestor demersuri nu au fost înregistrate propuneri sau sugestii în vederea 

completării/modificării proiectului de hotărâre a consiliului local supus consultării.  

 În data de 17.08.2017 asociațiile/fundațiile de la nivelul municipiului Brașov au fost invitate la 

o întâlnire în vederea analizării conținutului prezentului proiect de hotărâre a consiliului local. La 

întâlnire au participat reprezentanții unui număr de 9 (nouă) asociații/fundații. Aceștia nu au prezentat 

propuneri sau sugestii în vederea modificării/completării prezentului proiect de hotărâre a consiliului 

local. Minuta întâlnirii, înregistrată cu nr. 41451/17.08.2017, precum și forma prezentă a proiectului de 

hotărâre a consiliului local au fost transmise prin e-mail către cele 49 de asociații/fundații din 

municipiul Brașov și afișate la sediul instituției și pe site-ul acesteia.  

 Având în vedere cele menţionate mai sus şi în temeiul art. 10 şi art. 36, alin. (2) lit. d, alin.(6) lit. 

a) pct. (2), art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1) lit. b din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem emiterea unei Hotărâri a 

Consiliului Local al Municipiului Braşov privind aprobarea tipurilor de servicii sociale, categoriilor 

de beneficiari, categoriilor de cheltuieli eligibile și nivelului mediu lunar al subvenției/beneficiar 

pentru care asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează 

unităţi de asistenţă socială  care se adresează persoanelor cu domiciliul în municipiul Brașov pot 

solicita subvenție de la bugetul local pentru anul 2018. 

 

 

 

 

 

 
Nr. 

crt. Atribuția și funcția publică Prenumele și numele  Data Semnătura 

1 Aprobat: 

Primarul Municipiului Braşov 
George Scripcaru 

  

2 Avizat: Viceprimar Costel Mihai    

3 Vizat: Director General   Mariana Topoliceanu   

4 Verificat: Șef serviciu Alina Lupu   

5 Elaborat:  
Inspector de specialitate 

Bianca   Livia 

Păunescu  

Nr. 

pag. 
4 

Nr. 

ex. 
2 

  

     


