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REFERATUL DE APROBARE AL PROIECTULUI DE 

HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 

privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 549/2019 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile 

și cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență 

socială, în baza Legii nr. 34/1998, republicată 

 

 

 

Direcția de Asistență Socială Braşov, anual acordă subvenții de la bugetul local organizațiilor 

neguvernamentale care înființează și administrează activități de asistență socială  pentru beneficiarii 

municipiului Braşov,  

 Regulamentul pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și 

cultele recunoscute în România, este apromat prin HCL nr. 549/2019, republicată și stabileşte 

procedura de solicitare și  de acordarea a subvențiilor, precum și modelul documentelor utilizare. 

Din activitatea specifică de acordare a subvenţiilor din anii precedenți, s-a constatat necesitatea 

actualizării unor prevederi din Regulamentul de acordare a subvențiilor din bugetul local. 

Urmare a întâlnirilor de lucru organizate cu furnizorii privaţi de servicii sociale cu scopul 

dezvoltării la nivel local a serviciilor acordate beneficiarilor unităţilor de asistenţă socială pe care le 

administrează şi ţinând cont de modificările standardelor minime de cost pentru servicii sociale propun 

ca nivelul subvenţiei să fie aprobat anual prin hotărâre a consiliului local în funcţie de disponibilităţile 

bugetare. 

În temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre 

privind modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 549/2019 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea subvențiilor de la bugetul local către asociațiile, fundațiile și 

cultele recunoscute în România, care înființează și administrează unități de asistență socială, în 

baza Legii nr. 34/1998, republicată, în forma prezentată. 
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