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RAPORTUL DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL 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, republicată 
 
 

 
    A. Având în vedere următoarele prevederi legale:  
1. 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."  
- art. 1 alin. (3): "De la bugetele locale se pot aloca subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică a căror activitate de asistenţă socială se adresează beneficiarilor dintr-un 
singur judeţ […]." 
2 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 şi completările ulterioare  
-art. 2 alin. (3) 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. 
3. Anexa 1 la 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 şi 
completările ulterioare: 
-cap I art. 2 alin.(2) „Din bugetele locale se acordă subvenţii pentru categoriile de cheltuieli curente 
de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, aprobate prin hotărâre a consiliului local.” 
       - art. 2 alin. (3) „Subvenţiile se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la  
alin. (2).” 
- cap. II art.5 alin (1) „Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în 
România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii se realizează de către comisia de 
evaluare şi selecţionare, denumită în continuare comisie, constituită la (...) nivelul consiliului local, 
pentru subvenţiile acordate din bugetul local. ” 
- art.5^1 alin.(1) „Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) se constată de comisia de 
evaluare şi selecţionare prin consultarea certificatului de înscriere în registrul asociaţiilor, 



fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit 
legii din dosarul de acreditare a furnizorului de servicii sociale” 
- art. 6 alin. (1): "Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în 
România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii se realizează în baza următoarelor 
criterii: 
a) justificarea unităţii de asistenţa socială pentru care se solicita subvenţia, în raport cu necesităţile 
şi priorităţile de asistenţa socială ale comunităţii;  
b) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor 
asociaţiei/fundaţiei/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit 
legii pe ultimele 12 luni;   
b^1) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul veniturilor 
asociaţiei/fundaţiei/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit 
legii pe ultimele 12 luni;  
c) resursele materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de asistenţa socială;  
d) valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă socială şi 
subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială; ” 
- art. 7^2 „În situaţia acordării subvenţiilor de la bugetul local, punctajul maxim care poate fi 
acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (1) se aprobă prin hotărâre a 
consiliului local.” 
- art. 9 alin.(2) „Pentru subvenţiile acordate din bugetele locale, asociaţiile, fundaţiile şi cultele 
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum şi nivelul 
subvenţiilor ce urmează să fie acordate sunt aprobate prin hotărâre a consiliului local” 
- art. 10 alin. (1): “(...) consiliul local poate organiza şi selecţii ulterioare, cu încadrare în sumele 
prevăzute în buget cu această destinaţie” 
- art. 11 alin. (1):” Subvenţia se acordă în baza convenţiei pentru acordarea de servicii de asistenţă 
socială, denumită în continuare convenţie, încheiată (...) între asociaţia fundaţia sau cultul 
recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii selectată şi consiliul 
local selectată şi consiliul local.” 
- art. 17: “(...)autoritatea administraţiei publice locale care acordă subvenţii verifică lunar dacă 
acordarea serviciilor de asistenţă socială, precum şi utilizarea subvenţiei s-au realizat pe baza 
convenţiei încheiate şi cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (3)” 
B.  

Direcția de Asistență Socială Braşov, anual, acordă subvenții de la bugetul local 
organizațiilor neguvernamentale care înființează și administrează activități de asistență socială  
pentru beneficiarii municipiului Braşov,  

 Regulamentul pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile 
și cultele recunoscute în România, este aprobat prin HCL nr. 549/2019, republicată și stabileşte 
procedura de solicitare și  de acordarea a subvențiilor, precum și modelul documentelor utilizare.  

Evaluarea şi selecţia asociaţiilor/fundaţiilor/cultelor recunoscute în România, acreditate ca 
furnizori de servicii sociale potrivit legii care solicită acordarea subvenţiei de la bugetul local se 
efectuează de către Comisia de evaluare şi selecţie constituită la nivelul Consiliului Local Brașov și 
aprobată prin  HCL nr.468/2013, republicată. 

Subvenţiile acordate vor fi utilizate în exclusivitate pentru serviciile de asistenţă socială 
acordate persoanelor care, potrivit dispoziţiilor legale, au dreptul să beneficieze de acestea. 

Din activitatea specifică de acordare a subvenţiilor din anii precedenți, s-a constatat 
necesitatea actualizării unor prevederi din Regulamentul de acordare a subvențiilor din bugetul 
local. 

De asemenea, ca urmare a întâlnirilor de lucru organizate cu furnizorii privaţi de servicii 
sociale cu scopul dezvoltării la nivel local a serviciilor acordate beneficiarilor unităţilor de asistenţă 
socială pe care le administrează şi ţinând cont de modificările standardelor minime de cost pentru 
servicii sociale se propune  ca nivelul subvenţiei să fie aprobat anual prin hotărâre a consiliului local 
în funcţie de disponibilităţile bugetare. 

 



Având în vedere cele mai sus menționate, propunem modificarea şi completarea 
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, Anexă la HCL nr. 549/2019, republicată, după cum urmează: 
- Se numerotează sub punctele capitolului II Procedura de acordare a subvențiilor şi vor avea 

următorul cuprins: 
„2.1 Criterii de eligibilitate 
2.2 Tipuri de  cheltuieli 
2.3 Procedura de solicitare a subvenției 
2.4 Evaluarea și selecționarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor  
2.5 Acordarea subvenţiei 
2.6 Verificarea acordării serviciilor de asistență socială şi a utilizării subvenției” 
- Se modifică capitolul II, 2.1 criterii de eligibilitate art. 3, alin. 3, lit. d şi va avea următorul cuprins: 
„d)  solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii (minim 50% din valoarea totală 
anuală a bugetului unităţii de asistenţă socială).” 
-Se completează cap II 2.3, art. 6 cu alin. (6) şi va avea următorul cuprins: 
  (6) Documentele se completează, în limba română, într-un singur exemplar. Documentele 
înaintate în plic vor avea paginile numerotate şi vor conţine un opis. Plicul se va depune la 
Registratură, sigilat şi va conţine următoarea menţiune: 
„Consiliul Local Braşov 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BRAŞOV Str. Panselelor nr. 23,Jud. Braşov, cod poştal 
500419 România 
Cerere de solicitare a subvenţiei în temeiul Legii nr. 34/1998 pentru anul ..... 
NUMELE ŞI ADRESA SOLICITANTULUI: ......” 
- Se modifică și se competează art. 14, prin introducerea a doua noi aliniate alin. (3) şi (4), urmând 

ca aliniatele să fie renumerotate corespunzător şi vor avea următorul cuprins: 
„(3) Nivelul mediu lunar al subvenţiilor stabilit la alin. (2), ce se alocă de la bugetul local pentru o 
persoană asistată, poate fi modificat anual, prin hotărâre de consiliu local, în funcţie de 
disponibilităţile financiare. 
(4) În cazul modificării nivelului prevăzut la alin. (2), până la încheierea convenţiei definitive se va 
solicita modificarea bugetului unităţii de asistenţă socială.” 
- Se modifică art.16, alin (2) prin eliminarea lit. d) - „declaraţia pe propria răspundere privind 
respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciul social licenţiat.”, cu menţiunea că va fi 
inclusă la alin. 5 din convenţia definitivă. 
- Se modifică anexa nr. 4  Convenția Provizorie și Convenția Definitivă art. III. alin. 5 şi va avea 
următorul cuprins:  
“5. prezentarea unei declaraţii pe proprie răspundere, la momentul semnării convenţiei,  din care să 
reiasă faptul că asociația/fundaţia/ cultul recunoscut în România nu beneficiază de subvenţie de la 
bugetul de stat pentru unitatea de asistenţă socială care face obiectul prezentei convenţii şi o 
declarație privind respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciul social licențiat în anul 
pentru care se solicită subvenţie.  

De asemenea, asociația/fundaţia/cultul recunoscut în România trebuie să depună, după caz: 
-declarație privind spațiul utilizat-procent deținut de către unitatea de asistență socială din totalul 
spațiului asociației,  
-declarație privind procentul din facturile de utilități, aferent unității de asistență socială,  
-împuternicirea reprezentantului legal prin care desemnează o persoană din cadrul asociației, în 
scopul semnării tuturor actelor privind acordarea subvenției,  
-declarație/extras din REVISAL pentru personalul a căror salarii sunt decontate parțial din 
subvenție. 
- Se modifică anexa nr. 4  Convenția Definitivă art. III. alin. 9 şi va avea următorul cuprins:  



” 9. asigurarea accesului la sediul asociației a persoanelor împuternicite de Direcţia de Asistență 
Socială Braşov să efectueze controlul privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi modul de 
utilizare a subvenţiei, cu respectarea prevederilor legale, precum şi punerea la dispoziţia acestora a 
documentelor solicitate.” 
-Se introduce alin 11 la anexa nr. 4 (CONVENŢIE DEFINITIVĂ pentru acordarea de servicii de 
asistenţă socială pentru anul….) art. III şi va avea următorul cuprins:  
“11. depunerea trimestrială a balanţei analitice a unităţii de asistenţă socială.” 

Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile 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, supunem, spre analiză și aprobare, Consiliului Local al Municipiului 
Brașov, Proiectul de hotărâre a 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, republicată, în forma 
prezentată. 
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crt. 

Atribuția și funcția 
publică Prenumele și numele Data Semnătura 

1 Aprobat: VICEPRIMAR 
 Flavia-Ramona Boghiu   

2 Vizat: 
 Director general   Mariana Topoliceanu   

3 Întocmit: 
Inspector superior 

Codruța-Maria 
Coșorean 
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