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  *) Notă CTCE:
  *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1.153 din 21 noiembrie 2001
, publicate în Monitorul Oficial nr. 756 din 28 noiembrie 2001, la data de 22 August 2018 este realizată
prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 942 din 18 august 2005
; HOTĂRÂREA nr. 1.217 din 1 octombrie 2008
; HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016
; RECTIFICAREA nr. 725 din 5 octombrie 2016
; HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017
.
  Conţinutul  acestui  act  aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial  de Calcul  Electronic S.A. Piatra-
Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
──────────
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României
, precum şi ale art. 1 alin. (4)
 şi ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 34/1998
 privind  acordarea  unor  subvenţii  asociaţiilor  şi  fundaţiilor  române  cu  personalitate  juridică,  care
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
  ART. 1
  Se aprobă Normele 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 asistenţa socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
──────────
  *) Notă CTCE:
  Conformpct. 10 la art. unic din HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017
, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 5 septembrie 2017, în tot cuprinsul hotărârii, sintagma
„asociaţiilor şi fundaţiilor“ se înlocuieşte cu sintagma „asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în
România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii“.
──────────
  ART. 2
  (1) Începând cu data de 1 ianuarie  2009, nivelul mediu lunar al  subvenţiei  care se acordă de la
bugetul de stat pentru o persoană asistată este următorul:

  a) 250 lei/persoană, pentru centrul rezidenţial;



  b) 175 lei/persoană, pentru centrul de zi;
  c) 120 lei/persoană, pentru unitatea de îngrijiri la domiciliu;
  d) 90 lei/persoană, pentru cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei.
  (2)  În  cazul  serviciilor  acordate  complementar,  potrivit  planului  individualizat  de  acordare  a
serviciilor,  întocmit  potrivit  dispoziţiilor  legale,  cuantumul  cumulat  al  subvenţiei  lunare  pe  persoană
asistată nu poate depăşi suma de:

  a)  175  lei,  pentru  serviciile  acordate  în  cadrul  unui  adăpost  de  noapte  sau  centru  de  zi,
complementar/cumulat cu masa la cantină sau alte servicii de acordare a hranei;
  b) 120 lei, pentru serviciile acordate prin unitatea de îngrijire la domiciliu complementar/cumulat cu
masa la cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei.

(la 07-10-2016 Articolul 2 a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie
2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016) 
  (3) Nivelul mediu lunar al subvenţiei şi tipurile de servicii sociale pentru care se acordă subvenţii din
bugetul local se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

(la 07-10-2016 Articolul 2 a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie
2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016) 

(la 08-10-2008 Articolul 2 a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.217 din 1 octombrie
2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 08 octombrie 2008) 
  ART. 3
  Documentaţia de solicitare a subventiei  pentru anul 2002 se înaintează în pachet închis de către
asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit
legii interesate şi se înregistrează la registratura Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, a
consiliului  local,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data  publicării  prezentei  hotărâri  în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(la  05-09-2017 sintagma:  Ministerului  Muncii  şi  Solidarităţii  Sociale  a  fost  înlocuită  de Punctul  10,
ARTICOL UNIC HOTĂRÂREA nr. 619 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr.
717 din 05 septembrie 2017
) 
(la  05-09-2017  sintagma:  asociaţiile  şi  fundaţiile  a  fost  înlocuită  de  Punctul  10,  ARTICOL  UNIC
HOTĂRÂREA  nr.  619  din  30  august  2017,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  717  din  05
septembrie 2017
)  

  ART. 4
  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 539/1998
 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  stabilirea  criteriilor  de  acordare  a  unor  subvenţii
asociaţiilor  şi  fundaţiilor  române cu personalitate  juridică  care  înfiinţează  şi  administrează  unităţi  de
asistenţa socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998, cu
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 2, care se abroga pe data de 1 ianuarie
2002.
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  ANEXA 

  NORME 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 asistenţa socială


