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RAPORTUL DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE
HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea Regulamentului
privind acordarea unor subvenții de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998
asociațiilor/fundațiilor și cultelor religioase recunoscute în România, care înființează și
administrează unități de asistență socială
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, Anexa:
- 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 alin (2) „Componenţa şi modul de organizare şi de funcţionare a comisiei se stabilesc (....),
respectiv prin hotărâre a consiliului 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.5^1 alin.(2) „Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) se constată de comisia de
evaluare şi selecţionare prin consultarea registrelor administrate de Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale şi/sau instituţiile aflate în subordine sau coordonare.”
- art.5^1 alin.(3) „În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), comisia de evaluare şi selecţionare poate

solicita informaţii compartimentului/compartimentelor de acreditare din cadrul Ministerului Muncii
şi Justiţiei Sociale şi/sau instituţiilor din subordine sau coordonare.”
- 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
localselectată 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. În baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă
socială, se pot aloca de la bugetul local subvenţii asociaţiilor fundaţiilor şi cultelor recunoscute în
România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care acordă servicii de asistenţă
socială unor persoane dintr-un singur judeţ. Subvenţiile acordate vor fi utilizate în exclusivitate
pentru serviciile de asistenţă socială acordate persoanelor care, potrivit dispoziţiilor legale, au
dreptul să beneficieze de acestea.
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, a cărei
componenţă, mod de organizare şi de funcţionare a comisiei, precum şi grila de evaluare a
asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiei se stabilesc prin hotărâre a consiliului local,
potrivit art. 5 alin. (1) şi alin.(2) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998,
aprobate prin H.G. nr. 1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere 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 și
completările ulterioare, propunem aprobarea regulamentului privind acordarea unor subvenții de la
bugetul local în baza Legii nr.34/1998 asociațiilor/fundațiilor și cultelor religioase recunoscute în
România, care înființează și administrează unități de asistență socială.

Regulamentul privind acordarea unor subvenții de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998
asociațiilor/fundațiilor și cultelor religioase recunoscute în România, care înființează și
administrează unități de asistență socială este prevăzut în anexă și cuprinde următoarele :
− Anexa nr.1 - Cererea de solicitare a subvenției în temeiul Legii nr. 34/1998:
- Anexa A la cerere - FIŞA TEHNICĂ privind unitatea de asistență socială
- Anexa B la cerere – DATE privind bugetul unităţii de asistență socială în anul ............
− Anexa nr. 2 Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și
selecționare a asociațiilor și fundațiilor și cultelor religioase recunoscute în România care
solicită acordarea de subvenții de la bugetul local pentru înființarea și administrarea de
unități de asistență socială care se adresează persoanelor cu domiciliul în municipiul Brașov
− Anexa nr. 3 - Grila de evaluare
− Anexa nr. 4- Raport privind oportunitatea acordării subvenției
− Anexa nr. 5- Convenție pentru acordarea de servicii de asistenţă socială
− Anexa nr. 6- Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială şi utilizarea subvenție
în luna ....... anul ........
− Anexa nr. 7 Raport atribuire subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în
acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii.
Cu data aprobării proiectului de Hotărâre a Consiliului Local Brașov nr.461/2016, privind
aprobarea Metodeologiei de acordare a subventiilor de la bugetul local pentru
asociatiile/fundațiile/cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale,
potrivit legii, care înființează și adminitsrează unități de asistență socială care se adresează
persoanelor cu domiciliul în municipiul Brașov, republicată și Hotărârea Consiliului Local Brașov
nr.464/2016 privind aprobare Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei de evaluare și
selecționare a asociațiilor și fundațiilor care solicită acordarea de subvenții de la bugetul local
pentru înființarea și administrarea de unități de asistență socială care se adresează persoanelor din
municipiul Brașov.
Faţă de cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 10; art. 36 alin. (1), alin.
(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2, art. 45 alin. (1) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunem, spre
analiză şi aprobare, consiliului local al municipiului braşov, proiectul de hotărâre privind aprobarea
regulamentuluI privind acordarea unor subvenții de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998
asociațiilor/fundațiilor și cultelor religioase recunoscute în România, care înființează și
administrează unități de asistență socială, în forma prezentată.
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