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REFERATUL DE APROBARE AL PROIECTULUI DE 

HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 

privind modificarea 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 aprobat prin HCL nr. 549/2019, republicată și stabileşte procedura 

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

Având în vedere modificarea HG nr. 1153/2001 prin care se stabilește o nouă valoare a nivelului 

subvenției acordate din bugetul de stat, se impune modificarea art. 14, alin. (2), deoarece acesta face 

referire la valori care nu mai sunt de actualitate. Menționăm că, prin HCL nr. 157/2022 valoarea subvenției 

acordate din bugetul local către asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România a fost majorată în 

conformitate cu disponibilitatea financiara existentă în bugetul local pentru această destinație, respectiv:   

- 300 lei/persoană pentru centrul rezidențial; 

-  210 lei/persoană pentru centrul de zi; 

-  144 lei/persoană pentru unitatea de îngrijiri la domiciliu; 

-  108 lei/persoană pentru cantina socială sau alte servicii de acordare a hranei. 

Prin urmare, propunem modificarea art. 14 alin (2) respectiv modificarea nivelului subvenție cu 

menținerea valorilor aprobate prin HCL nr 157/2022. De asemenea, propunem modificarea art. 14 alin. 

(3), în așa fel încât nivelul subvenției să poate fi modificat în funcție de disponibilitatea financiară pentru 

această destinație.   

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

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

privind modificarea 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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