
ROMÂNIA 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

DIRECŢIA  DE  SERVICII  SOCIALE 
                          Str. Panselelor , nr. 23, Braşov , cod postal 500419  
                                 Tel+40-0368-469995, Fax.0368464083 
                             e-mail :  dssbv@yahoo.com, www.dssbv.ro 
 
 
 
  

 
 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

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  
 

 
 Consiliul  Local  al  Municipiului  Braşov, întrunit în şedinţa din data de _________________; 
Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de 
specialitate ale Serviciului Evaluare, Monitorizare, Informatic cu nr. _________ din _________, prin 
care s-a propus 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, 
 Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) și (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale 
cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4, alin (2), lit. f) și lit. g) din Legea nr. 197/2012 
privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, 
ale art.1, alin.(1) şi (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, ale art. I, pct. 2,  art. II, pct. 1 din H.G nr. 725 din 5 octombrie 2016 privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului 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, ale art. 
2, alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, ale art. I alin (1)-(4) și (7), 
art. II alin. (1) 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, ale Obiectivului strategic 1, lit. A, B și C din Strategia de dezvoltare a serviciilor 
sociale din municipiul Braşov pentru perioada 2013-2018 aprobată prin HCL  nr. 191/2013 și ale art. 5 
alin. 5.3, pct. a) din Anexa 2 la HCL nr. 171/30.04.2014 privind împuternicirea Direcției de Servicii 
Sociale pentru asigurarea derulării activităților necesare atingerii indicatorilor prevăzuți în proiectul 
“Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Brașov”. 

 În temeiul art. 10 și 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 administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 

VIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETARUL MUNICIPIULUI BRAȘOV 

MARIA ANDA ZAMORA 

mailto:dssbv@yahoo.com


 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1 Se aprobă tipurile de servicii sociale, categoriile de beneficiari, categoriile de cheltuieli eligibile 
și nivelul 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,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2 Primarul Municipiului Braşov şi directorul general al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Atribuția și funcția 
publică Numele și prenumele Data Semnătura 

1 Iniţiator: 
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 
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