
 

 

ROMÂNIA 

          PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAșOV 

B-dul Eroilor nr. 8  Brașov  500007   Tel :  +(40)-268-472493  

infopublice@brasovcity.ro    www.brasovcity.ro 

 

Secretarul general al Municipiului Brașov 

Biroul Informații Publice și Mass-media 
 

 
 

Ghidul de finanțare a proiectelor sociale a fost lansat în 

dezbatere publică 
 - Brașovenii pot face, până în 7 mai, propuneri de modificare sau completare a 

proiectului propus-  
   

 

Primăria Municipiului Brașov a lansat în dezbatere publică proiectul Ghidului privind 

finanțarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Brașov a proiectelor din domeniul social, 

pentru anul 2021. 

Până în 7 mai, reprezentanții organizațiilor din domeniul social, dar și brașovenii vor 

putea transmite propuneri pentru completarea sau modificarea acestui ghid, astfel încât 

documentul final să ofere garanția că nevoile brașovenilor, neacoperite de Direcția de Asistență 

Socială, vor fi satisfăcute, cu fonduri de la bugetul local, de asociațiile și fundațiile din 

domeniul social. 

„Primăria municipiului Brașov a lansat în consultare publică Ghidul privind finanțarea 

nerambursabilă a proiectelor de servicii sociale inițiate și derulate de către asociații și fundații. 

Este primul an în care se oferă finanțare pentru proiecte sociale în baza Legii 350/2005*, iar 

proiectele vor viza servicii pentru victimele violenței în familie, pentru vârstnicii care sunt 

singuri și nu se pot îngriji, precum și recuperare pentru copiii cu dizabilități. Suma care a fost 

bugetată este de 500 de mii de lei pentru acest an, iar finanțarea care se va acorda este de până 

la 50.000 de lei pe proiect, o finanțare nerambursabilă în cuantum de 90 la sută. De asemenea, 

important de menționat este că sunt eligibile doar proiectele care vizează cetățenii municipiului 

Brașov“, a explicat viceprimarul Flavia Boghiu. 

Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit, iar 

beneficiarii nu pot fi decât cetățeni cu domiciliul în Municipiul Braşov. 

Domeniile vizate pentru care Municipalitatea și-a propus să acorde finanțări 

nerambursabile sunt: 

a) oferirea de servicii sociale de asistenţă de specialitate, îngrijire, găzduire şi sprijin 

material pentru victimele violenţei în familie (copii, femei şi vârstnici);  

b) asistenţă de specialitate, îngrijire, recuperare şi reabilitare, găzduire şi sprijin 

material pentru vârstnicii aflaţi în situaţie de risc social (fără suport material şi familial, cu 

venituri mici şi cu susţinători legali fără posibilităţi materiale, bolnavi şi capacitate redusă de 

realizare a unor activităţi de auto-gospodărire, fără adăpost etc),  

c) creşterea accesului la servicii sociale şi de recuperare de specialitate pentru copiii cu 

dizabilităţi sau cu întârzieri în dezvoltare,  

d) Organizarea de campanii de conştientizare şi informare a comunității locale, privind 

nevoile categoriile vulnerabile,  în vederea unei mai bune includeri a acestora în comunitate; 

http://www.brasovcity.ro/


 

 

Propunerea Ghidului de finanțare nerambursabilă pentru proiectele sociale poate fi 

accesată pe portalul Primăriei Brașov, www.brasovcity.ro, secțiunea Consiliul Local, proiecte 

de hotărâre- dezbatere publică. 

 

 

 

 
 

Sorin Toarcea,  

Purtător de cuvânt al Primăriei Brașov 

 

*Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, 

http://www.brasovcity.ro,/

