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PROIECT DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL
privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 549/2019 privind aprobarea
Regulamentului pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și
cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială,
în baza Legii nr. 34/1998
Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă din data de
..............................
Analizând la Referatul de aprobare nr. …….. din …………… al Primarului Municipiului
Braşov,
Văzând Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brașov, prin care se propune
modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 549/2019 privind aprobarea Regulamentului pentru
acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiilor și cultelor recunoscute în
România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998,
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) şi alin. (3) din 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, ale art. 2 alin. (2)
și alin (3), art. 5 alin. (1) şi alin. (2), art. 5^1 alin. (1), art. 6 alin. (1) lit a-d, art. 7^2, art. 9 alin. (2),
art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 17 din Anexa la H.G. 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 şi completările ulterioare, ale Raportului de audit intern nr.
61700/29.07.2020 cu tema “Acordarea subvențiilor de la bugetul local, monitorizarea modului de
utilizare a subvențiilor acordate” şi ale Ordinului nr. 1334/2010 privid aprobarea (....)
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare şi a Grilei de
evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor
În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b), art.
139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 549/2019 privind aprobarea
Regulamentului pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și
cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza
Legii nr. 34/1998, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 549/2019 rămân neschimbate.
Art. 3. HCL nr. 549/2019 astfel modificată şi completată va fi republicată.
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov prin Direcția de Asistență Socială Braşov va asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
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