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 Având în vedere prevederile : 
 - art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 
 - Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 
personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială; 
 - Art. I alin. (7) din H.C.L nr. 461/31.10.2016 privind aprobarea Metodologiei 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 „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” 
 Direcția de Servicii Sociale Brașov face public Proiectul de Hotărâre privind aprobarea 
tipurilor de servicii sociale, categoriilor de beneficiari, categoriilor de cheltuieli eligibile și nivelului 
mediu lunar al subvenției/beneficiar pentru care asociațiile și fundațiile române cu personalitate 
juridică care înființează și administrează unități de asistență socială care se adresează persoanelor 
cu domiciliul în municipiul Brașov pot solicita subvenție de la bugetul local pentru anul 2018.  
          Documentația privind proiectul de hotărâre poate fi studiată, începând cu data de 31.07.2017 pe 
site-ul Primăriei Municipiului Brașov (www.brasovcity.ro), pe site-ul Direcției de Servicii Sociale 
Brașov (www.dssbv.ro)  sau la sediul Direcției de Servicii Sociale Brașov, pe str. Panselelor nr. 23.  
          Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ  
pot fi transmise în scris pe adresa Direcției de Servicii Sociale Brașov, pe fax la numărul de telefon 
0368464083 sau la adresa de e-mail: dssbv@yahoo.com până la data de 09.08.2017, ora 16.00.  
      Vă rugăm să specificați articolul/articolele din  Proiectul de Hotărâre privind aprobarea tipurilor de 
servicii sociale, categoriilor de beneficiari, categoriilor de cheltuieli eligibile și nivelului mediu lunar al 
subvenției/beneficiar pentru care asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică care 
înființează și administrează unități de asistență socială care se adresează persoanelor cu domiciliul în 
municipiul Brașov pot solicita subvenție de la bugetul local pentru anul 2018 la care se referă 
propunerea dvs., menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. 
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