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În atenția solicitanților de subvenții de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, 

pentru anul 2022 

Selecție nouă în vederea acordării subvențiilor 

 

În cadrul ședinței de consiliu local din data de 28.07.2022 s-a aprobat Proiectul de Hotărâre 

al Consiliului Local privind aprobarea organizării unei noi selecții în vederea acordării subvențiilor 

de la bugetul local asociaţiilor, fundatiilor şi cultelor care înfiintează şi administrează unităţi de 

asistenţă socială în baza Legii nr. 34/1998. 

Termenul de depunere a documentației de solicitare a subvenției de la bugetul local pentru 

anul 2022 este cuprins în intervalul 01.08.2022 - 31.08.2022. 

Reamintim că, Direcția de Asistență Socială Braşov, ca serviciu public de asistență socială 

care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov, furnizează servicii sociale 

și acordă beneficii sociale pentru cetățenii municipiului Braşov aflați în situații de dificultate socială.  

Pentru a veni în sprijinul organizațiilor neguvernamentale care furnizează servicii sociale 

pentru cetățenii municipiului Braşov, se acordă subvenţii pentru furnizarea anumitor tipuri de servicii. 

Pentru anul 2022 au fost încheiate convenţii definitive cu 8 asociaţii şi fundaţii române cu 

personalitate juridică, care administrează unităţi de asistenţă socială în minicipiul Braşov.  

Ca urmare a nerespectării condiţiilor de acordare a subvenţiei de către asociaţii şi fundaţii, 

subvenţia nu a fost acordată la nivelul la care au fost încheiate convenţiile, astfel a rezultat un 

disponibil financiar care se va folosi în confomitate cu prevederile 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 și completările ulterioare. 

Pentru informații suplimentare puteţi contacta Direcția de Asistență Socială Brașov, la 

numerele de telefon: +40-368-465415, +40-368-464081, +40-368-469995, int. 812 și pe adresa de e-

mail: dasbv@dasbv.ro.  

Documentația privind acordarea subvenției în baza Legii nr. 34/1998 de la bugetul local poate 

fi accesată pe site-ul Direcției de Asistență Socială Brașov http://www.dasbv.ro/subventii-ong-

uri/cadrul-legal-2022/ sau la sediul din str. Panselelor nr. 23. 
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