
ROMÂNIA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  BRAŞOV 

DIRECŢIA  DE  ASISTENȚĂ  SOCIALĂ BRAȘOV 

Str. Panselelor, nr. 23, Braşov, cod poștal 500419  

Tel+40-368-469995, +40-368-465415,+40-368-464081, Fax. 0368-464083 

www.dasbv.ro;  dasbv@dasbv.ro 

Operator de date cu caracter personal nr. 10326 

Serviciul Juridic, Relații cu Publicul, Managementul Documentelor  Ind. dos. 7A 

                                                                                                              Nr. înreg 45601/17.05.2021 

 

 

MINUTA  

Dezbatere publică  

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor din domeniul 

social, pentru anul 2021 

 

 Întâlnirea a fost organizată online prin platorma zoom și a avut loc în data de 14.05.2021, 

orele 13:00. La întâlnire au participat alături de dna viceprimar al municipiului Brașov, furnizorii 

de servicii sociale din Municipiul Brașov și angajații din cadrul DAS Brașov, fiind un număr de 

15 participanți. 

  

Motivului întânirii a fost dezbaterea publică a Ghidului solicitantului privind finanţările 

nerambursabile din bugetul local al municipiului Braşov pentru activităţi nonprofit de interes local. 

Doamna Director General al DAS Brașov a prezentat Proiectul supus dezbaterii.  

 Dezbaterea a fost strucurată pe capitole urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri:  

1.   Prezentarea scopului Ghidului – stabilirea procedurii de selecție, acordare și raportare pentru 

solicitanții, respectiv beneficiarii finanțării nerambursabile; 

2.   Alocarea financiară; 

3.   Termeni de referință; 

4.   Cine poate solicita finanțare; 

5.   Criterii de eligibilitate; 

6.   Categorii de proiecte pentru care se acordă finanțare nerambursabilă; 

7.   Etapele procesului de acordare a finanțării; 

8.   Criterii de evaluare; 

9.   Contactul de finanțare; 

10. Tranșe de finanțare; 

11. Procedura de raportare; 

12. Documente pentru justificarea cheltuielilor efectuate. 

 

Propuneri, clarificări, recomandări primite: 

- o organizație poate depune una sau mai multe cereri de finanțare, condiția este să fie 

depuse în plicuri separate; 



- beneficiarii proiectelor finanțate trebuie să fie cu domiciliul în municipiul Brașov; 

- s-au clarificat noțiunile Ghidului pus în dezbatere deoarece persistă o stare de confuzie 

între acest ghid și cel de la Consiliul Județean Brașov; 

- s- a propus ca pentru solicitanții   care   aplică   pentru  activitatea   detaliată   în Ghid la 

Cap. II, punct. 2.2 Domeniu de aplicare, lit. d) să se introducă  excepția   depunerii   licenței 

(organizarea de campanii de conștientizare și informare a comunității locale);  

- s-a reformulat categoria de servicii sociale pentru care se acordă finanțare în sensul în care 

la pct. 2 din Anexa 2 pentru a se distinge categoria „servicii sociale în comunitate” s-a introdus  în 

Ghid ca și servicii eligibile, serviciile sociale acordate în comunitate, respectiv centre de preparare 

şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie; 

- precizări legate de cuantumul sumei din finanțare care poate fi destinată acoperirii 

cheltuielilor cu salariile personalului. Aceste clarificări erau necesare deoarece în Ghidul elaborat 

de Consiliul Județean Brașov erau prevăzute anumite limitări în ceea ce privește cuantumul 

finanțării ce poate fi destinat cheltuielilor cu salariile personalului, limitări care nu există în Ghidul 

supus dezbaterii, iar participanții făceau confuzii între cele două Ghiduri. 

- clarificări legate de punctajul acordat pentru cofinanțarea obligatorie sau suplimentară celei 

obligatorii care se punctează diferit. 

 

În urma dezbaterii, dna viceprimar Flavia Boghiu a dispus extinderea termenului de depunere 

a recomandărilor până în data de 17.05.2021, orele 13:00. 

 

În termenul stabilit în Anunțul public pentru transmiterea în scris a propunerilor, sugestiilor, 

opiniilor cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ (23.04.2021-07.05.2021) 

nu a fost transmise și nici nu s-a solicitat organizarea unei întâlniri în conformitate cu prevederile 

art. 7, alin. ( 9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

    Întâlnirea face parte din categoria ședințelor publice organizate la inițiativa instituției în 

scopul creșterii transparenței decizionale în administrația publică. 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Topoliceanu       Întocmit 

   Director general           Monica Chelban 

 

 

 

   


