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Raport al dezbaterii publice 

Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Brașov 

privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov 

a proiectelor din domeniul social, pentru anul 2021 

 

 În conformitate cu art. 7, alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitor la proiectul 

de act normativ sus menționat s-au derulat următoarele activități:  

 

1. Publicarea documentației pe site-ul Primăriei Braşov, 

https://www.brasovcity.ro/ro/consiliul_local/proiecte_de_hotarare_dezbatere_publica-23.04.2021 

            Au fost publicate următoarele documente:  

- Raportul de specialitate la Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind finanţarea 

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

2021;  

-Referatul de aprobare Proiect de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind modificarea HCL 

664/2018 privind privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor 

din domeniul social, pentru anul 2021;  

-Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind privind finanţarea nerambursabilă din 

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

-Anexa – Ghidul solicitantului privind finanţările nerambursabile din bugetul local al municipiului 

Braşov pentru activităţi nonprofit de interes local - domeniul social. 

2. Publicarea documentației pe site-ul Direcției de Asistență Socială Brașov, 

http://www.dasbv.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala/2021-2/- 23.04.2021;  

           3. Afișarea documentației privind proiectul de hotărâre la sediul Direcției de Asistență 

Socială Brașov, str. Panselelor nr. 23 – 23.04.2021;  

           4. Transmiterea proiectului de hotărâre, a referatului de aprobare, a raportului de specialitate 

și a anexei către mass-media – 23.04.2021;  

           5. Stabilirea perioadei pentru primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor cu valoare de 

recomandare - 23.04.2021-07.05.2021;  

          6. Primirea propunerilor. În perioada legală nu s-au primit în scris recomandări cu privire la 

acest proiect de act normativ;  

          7. Nu a existat cerere formulată în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o 

altă autoritate publică pentru organizarea unei întâlniri publice;  

          8. La inițiativa instituției, în data de 14.05.2021 orele 13:00 s-a organizat dezbaterea publică 

a Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind privind finanţarea nerambursabilă 

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

prevederilor art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

           În cadrul dezbaterii publice s-au formulat următoarele recomandări care au fost preluate în 

cuprinsul Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local Brașov privind privind finanţarea 

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

2021: 

https://www.brasovcity.ro/ro/consiliul_local/proiecte_de_hotarare_dezbatere_publica-


- 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. 

La dezbaterea publică au fost un număr de 15 participanți și s-a întocmit minuta înregistrată 

cu numărul 45601/17.05.2021. 

În cadrul dezbaterii publice s-a dispus extinderea termenului de depunere a recomandărilor 

până în data de 17.05.2021, orele 13:00. 

9. În perioada în care termenul de depunere a recomandărilor s-a extins a fost primită o singură 

recomandare înregistrată cu nr. 45403/17.05.2021 prin care se recomanda acordarea finanțării 

pentru centrele comunitare, precum și o enumerare a proiectelor ce pot fi finanțate. Această 

recomandare era deja inclusă în proiectul de hotărâre a consiliului local, respectiv în Anexa 2, 

punctul 2 din Ghid.  

     8. În urma evaluării, s-a elaborat noua formă a Proiectului de Hotărâre al Consiliului Local 

Brașov privind privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor 

din domeniul social, pentru anul 2021 care urmează să intre în şedinţa Consiliului Local al 

municipiului Brașov din luna mai 2021, în forma îmbunătățită.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propuneri  

1 Numărul de propuneri de inclus în proiectul de regulament 2  

2 Număr propuneri incluse în proiectul de regulament 2  

Nr. 

crt. 

Atribuţia şi funcţia 

publică 

 

Numele şi prenumele 

 

Data 

 

Semnătura 

1. Aprobat Director General   Mariana Topoliceanu 
17.05.2021 

 

2. 

 

Elaborat 

Responsabil cu societatea 

civilă 

Monica 

Chelban 

Nr. 

pag 
2 

Nr.

ex 
1 17.05.2021 

 

 


