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RAPORTUL DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE 
HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL  

privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov  

a proiectelor din domeniul social, pentru anul 2021 

 

 
A. Având în vedere următoarele prevederi legale: 

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de 

interes general, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii fundatii, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

B. În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 

ulterioare Municipiul Braşov finanţează în anul 2021 din fonduri proprii, pe baza unui contract de 

finanţare nerambursabilă, proiecte de interes local promovate de persoane juridice fără scop 

patrimonial — asociaţii şi fundaţii constituite conform legii - sau cultele religioase recunoscute 

conform legii, pentru activităţi nonprofit de interes local (exclusiv pentru proiecte sociale). 

Anual Direcția de Asistență Socială elaborează, în conformitate cu legislația în vigoare Planul 

anual de acțiune privind serviciile sociale, plan care are la baza măsuri și acțiuni prevăzute în 

Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale. În vederea aprobării planului de acțiune înainte de 

transmiterea acestuia spre aprobare a Consiliului Local, proiectul acestuia este supus în dezbatere 

publică și este transmis tuturor furnizorilor publici și privați de servicii sociale, ulterior fiind 

organizate întâlniri publice de dezbaterea a prevederilor cuprinse în acest document. Astfel, în cursul 

lunii noiembrie 2020 a fost organizată prin platforma zoom o întâlnire cu furnizorii publici de servicii 

sociale din municipiul Brașov. Urmare a acestei întâlniri, după cum a fost specificat  și în Minuta 

întocmită și publicată pe site-ul Direcției de Asistență Socială Brașov s-a identificat nevoia 

furnizorilor de servicii sociale de a colabora cu autoritățile locale prin obținerea de la bugetul local a 

unor finanțări nerambursabile, cu scopul de dezvolta serviciile sociale existente și de a răspunde 

nevoilor unui număr cât mai mare de beneficiari din municipiul Brașov. Acest lucru a fost punctat și 

în cadrul întâlnirii de lucru organizată în luna decembrie cu furnizorii de servicii sociale din 

municipiul Brașov. 

Având în vedere nevoile identificate în Strategia de dezvoltarea a serviciilor sociale din 

Municipiul Brașov pentru perioada 2019-2023, în vederea dezvoltării serviciilor sociale existente la 

nivel local prin stimularea implicării organizațiilor neguvernamentale, propunem finanţarea 

nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov  a proiectelor din domeniul social pentru anul 2021, 

ce vizează:  

a) Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea, diversificarea şi/sau 

oferirea de servicii sociale de asistenţă de specialitate, îngrijire, găzduire şi sprijin material pentru 
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victimele violenţei în familie (copii, femei şi vârstnici), inclusiv asistenţă specializată în situaţii de 

criză;  

b) Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea de servicii sociale de 

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), inclusiv asistenţă specializată în situaţii de criză.  

c) Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în 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 

necesitatea dezvoltării și diversificării servciilor de asistență socială pentru categoriile vulnerabile,  în 

vederea unei mai bune includeri a acestora în comunităţi. 

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice 

de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri 

publice, prin selectarea acestuia de către o comisie de evaluare şi selecţie, cu respectarea ghidului de 

finanțare supus aprobării, conform anexei parte integrantă din proiectul de hotărâre. 

Ghidul are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuirea 

contractelor de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Brașov, pentru activități 

non profit din domeniul social. Documentul reprezintă un îndrumar pentru completarea corectă a 

unui dosar de finanţare de către solicitanţii de finanţare nerambursabilă, în cadrul proiectelor sociale 

din bugetul local al Municipiului Braşov. Ghidul se adresează potenţialilor solicitanţi de finanţare 

nerambursabilă, persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii şi fundaţii constituite conform 

legii - sau cultele religioase recunoscute conform legii, care depun o ofertă.  

 Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 87, alin. (5), art. 129, 

alin. (1), alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. b), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1),   lit. 

a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, supunem, spre analiză și aprobare, Consiliului Local al Municipiului Brașov, 

Proiectul de hotărâre a Consiliului Local privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului 

Braşov a proiectelor din domeniul social, pentru anul 2021, în forma prezentată.  
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