Anexa nr. 1 la HCL nr. _______/________
Metodologia de acordare a subvenţiilor de la bugetul local
pentru asociaţiile şi fundaţiile care înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială în Municipiul Brașov

CAPITOLUL 1 : Dispoziţii generale
ART. 1 (1) În sensul prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor romane cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenta socială, pot primi subvenţii de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale
asociaţiile şi fundaţiile care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt persoane juridice romane de drept privat fără scop patrimonial, constituite și acreditate sau
licențiate să acorde servicii sociale, potrivit legii;
b) acorda de cel puţin 12 luni servicii de asistenta socială într-un cadru organizat, denumit în continuare
unitate de asistenta socială;
(2) Serviciile de asistenta socială acordate de asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la alin. (1) sunt
subvenţionate dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) se încadrează în liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale
b) activitatea de asistenta socială se desfăşoară într-un spaţiu adecvat sau la domiciliul persoanelor
asistate;
c) sunt respectate standardele generale de calitate și există un proiect de sprijin şi integrare socială;
d) sunt utilizate şi alte resurse pentru acordarea serviciilor de asistență socială.
(3) Condiţia prevăzută la alin. (2) lit. c) este îndeplinită dacă pentru acordarea serviciilor de asistenta
socială sunt planificate activităţi concrete, etapizate, care presupun participarea persoanei asistate şi care
au ca finalitate, în principal, recâștigarea capacităţii persoanei asistate de a se integra social.
ART. 2 (1) Asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) pot primi subvenţii de la bugetul local,
în limita sumelor aprobate de consiliul local, cele a căror activitate de asistenta socială se adresează
persoanelor din Municipiul Braşov.
(2) Subvenţiile prevăzute la alin. (1) se acorda în completarea resurselor financiare destinate de către
asociaţie sau fundaţie pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistenta socială şi vor fi
utilizate în exclusivitate pentru aceste servicii.
CAPITOLUL 2: Procedura de solicitare a subventiei
ART. 3 (1) Documentaţia de solicitare a subventiei pentru anul următor se înaintează în pachet închis
de către asociaţiile şi fundaţiile interesate şi se înregistrează la registratura Direcţiei de Servicii Sociale
Braşov, în luna octombrie a anului curent.
(2) Data limită de depunere a documentaţiei prevăzute la alin. (1) este ultima zi lucrătoare a lunii
octombrie.
ART. 4 (1) Documentaţia de solicitare a subventiei va conţine următoarele:
a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
b) raportul privind activitatea asociaţiei sau fundaţiei în domeniul asistenţei sociale pentru perioada
ianuarie-decembrie a anului anterior;
c) dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare, licenţa de
funcţionare sau alte documente care dovedesc dreptul asociaţiei/fundaţiei de a acorda servicii sociale
statutul şi actele adiţionale, după caz;
d) dovada dobândirii personalităţii juridice;

e) ultimul bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară municipală Braşov;
f) balanța contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent
g) dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul;
h) dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistență socială;
i) autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii de asistenta socială pe anul curent, precum şi alte
autorizaţii sau acreditari potrivit legislaţiei în vigoare.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c)-f) şi lit. h)-i) vor fi prezentate în copie.
CAPITOLUL 3: Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor
ART. 5 (1) Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor se
realizează de către Comisia de evaluare şi selecţionare, denumită în continuare comisie, constituită la
nivelul consiliului local.
(2) Componenţa, modul de organizare şi de funcţionare a comisiei, precum şi grila de evaluare a
asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subventiei se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
ART. 6 (1) Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează în baza următoarelor
criterii (conform grilei de evaluare prevăzută în anexa 2):
a) justificarea unităţii de asistenta socială pentru care se solicita subvenţia, în raport cu necesităţile şi
priorităţile de asistenta socială ale comunităţii;
b) ponderea serviciilor de asistenta socială în raport cu celelalte activităţi desfăşurate;
c) resursele materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de asistenta socială;
d) nivelul resurselor financiare destinate pentru a fi cheltuite în scopul acordării serviciilor de asistenta
socială;
e) experienta asociaţiei sau fundaţiei în domeniul serviciilor de asistenta socială;
(2)
Formula de calcul pentru ponderea prevăzută la alin. (1) lit. b) este următoarea: (valoarea
cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la
prezentele norme metodologice/valoarea veniturilor prevăzute la pct. II2 din cererea de solicitare a
subvenţiei) x 100.
(3) Formula de calcul pentru raportul prevăzut la alin. (1) lit. d) este următoarea: valoarea cheltuielilor
prevăzute la pct. III din anexa B la cerere - date privind bugetul unităţii de asistenţă socială/(valoarea pct.
2 din coloana 1/12).
ART. 7 (1) În aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) comisia va solicita Direcţiei de Servicii Sociale Braşov
un raport privind oportunitatea acordării subvenţiei.
(2) Modelul raportului privind oportunitatea acordării subventiei este prevăzut în anexa nr. 3.
ART. 8 (1) În baza criteriilor prevăzute la art. 6 şi ţinând seama de propunerea din raportul privind
oportunitatea acordării subventiei comisia selectionează asociaţiile şi fundaţiile care urmează să
primească subvenţii.
(2) În termen de 30 de zile de la data limita de depunere a documentaţiei prevăzute la art. 3 alin. (2)
comisia comunică asociaţiilor şi fundaţiilor neselectionate motivele neacordarii subventiei.
ART. 9 (1) Asociaţiile şi fundaţiile selecţionate, precum şi nivelul subvenţiilor ce urmează sa fie
acordate sunt aprobate prin hotărâre a consiliului local.
(2) În termen de 5 zile de la data adoptării hotărârii prevăzute la alin. (1), comisia comunică asociaţiilor
şi fundaţiilor selecţionate nivelul subvenţiilor aprobate.
ART. 10 (1) Selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor se poate realiza
şi în cursul anului curent, cu încadrare în sumele prevăzute în buget cu aceasta destinaţie.
(2) Termenul privind depunerea documentaţiei de solicitare a subventiei se aprobă prin hotărâre a
consiliului local şi se anunţă într-un ziar de largă circulaţie.
(3) La selecţia prevăzută la alin. (1) pot participa asociaţiile sau fundaţiile care nu au încheiate pentru
anul curent convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţa socială cu consiliul local.

CAPITOLUL 4: Acordarea subvenţiei
ART. 11 (1) Subvenţia se acorda în baza convenţiei pentru acordarea de servicii de asistenta socială,
denumită în continuare convenţie, încheiată între Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi asociaţia sau
fundaţia selectată.
(2) Modelul convenţiei prevăzute la alin. (1) este prezentat în anexa nr. 4.
ART. 12 (1) Convenţia pentru anul în care se acorda subvenţia se încheie în luna decembrie a anului
precedent.
(2) În cazul în care bugetul pe anul pentru care se acorda subvenţia nu este aprobat, se încheie o
convenţie provizorie, urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la data aprobării bugetului să se
încheie convenţia definitivă.
(3) Pentru încadrare în suma aprobată prin bugetul pe anul pentru care se acordă subvenţia, prin
hotărâre a consiliului local vor fi aprobate nivelurile subvenţiilor pentru care se încheie convenţiile
definitive.
(4) Nivelul subvenţiilor prevăzute la alin. (3) se stabileşte în funcţie de necesităţile şi priorităţile în
domeniul asistenţei sociale ale consiliului local pentru anul respectiv, prevăzute în Planul anual de acţiune
a serviciilor sociale, aprobat prin hotărâre a consiliului local.
ART. 13 În vederea încheierii convenţiei comisia transmite Direcţiei de Servicii Sociale Braşov
cererea de solicitare a subvenţiei a asociaţiei/fundaţiei selectată, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), în două
exemplare.
ART. 14 (1) Subvenţia se acordă lunar, începând cu luna ianuarie, la cererea asociaţiei sau fundaţiei,
de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov.
(2) Nivelul lunar al subventiei se stabileşte pe baza numărului de persoane asistate, fără a depăşi media
lunară stabilită prin convenţie.
(3) La stabilirea subventiei pentru luna curentă se va lua în calcul suma necheltuită din subvenţia
acordată în luna anterioară.
(4) Cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială
şi utilizarea subventiei acordate în luna anterioară, se depune pana la data de 5 a lunii pentru care se
solicita subvenţia.
(5) Modelul raportului prevăzut la alin. (4) este prezentat în anexa nr. 5.
(6) Nerespectarea condiţiilor prevăzute la alin. (4) conduce la neacordarea subvenției pentru luna
respectivă.
ART. 15 (1) În cazul în care Direcţia de Servicii Sociale Braşov se află în imposibilitate de plată
datorită unor cauze de forţă majoră şi în această perioadă serviciile de asistență socială au fost acordate
cu respectarea condiţiilor care au stat la baza acordării subventiei, subvenţia se poate acorda şi pentru
aceasta perioadă, dar nu mai mult de 3 luni calendaristice.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) subvenţia se acorda în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (1)-(3),
pe baza documentelor justificative şi a înregistrărilor financiar-contabile şi a unui raport privind
acordarea serviciilor de asistență socială în perioada respectivă.
(3) Subvenţia nu se acordă în perioada în care, datorită unor cauze de forta majoră, asociaţia sau
fundaţia se află în imposibilitate de a acorda serviciile de asistență socială.
ART. 16 (1) Asociaţia sau fundaţia îşi deschide un cont bancar special pentru subventie, iar cheltuielile
din subvenţia acordată se evidenţiază distinct.
(2) Sumele primite cu titlu de subvenție, rămase neutilizate la finele anului în contul asociaţiei sau
fundaţiei, se restituie de către aceasta la bugetele de la care au fost primite, în primele 5 zile
lucrătoare ale anului următor.

CAPITOLUL 5: Verificarea acordării serviciilor de asistenta socială şi a utilizării subvenției
ART. 17 Direcţia de Servicii Sociale Braşov verifică lunar dacă acordarea serviciilor de asistență
socială, precum şi utilizarea subventiei s-au realizat pe baza convenţiei încheiate şi cu respectarea
prevederilor art. 1 alin. (2) şi ale art. 2 alin. (2).
ART. 18 (1) Verificarea acordării serviciilor de asistență socială se realizează la sediul unităţii de
asistenta socială sau la domiciliul persoanelor asistate, de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov serviciul specializat al consiliului local în a cărui raza teritorială are sediul unitatea de asistență socială.
(2) Verificarea utilizării subventiei se realizează la sediul asociaţiei sau fundaţiei, pe baza
documentelor justificative şi a înregistrărilor financiar-contabile, de către Direcţia de Servicii Sociale
Braşov - serviciul specializat al consiliului local în a cărui raza teritorială are sediul asociaţia sau fundaţia.
ART. 19 În urma efectuării verificărilor prevăzute la art. 18 Direcţia de Servicii Sociale Braşov serviciul specializat al consiliului local întocmeşte un raport privind acordarea serviciilor de asistenta
socială, respectiv un raport privind utilizarea subvenţiei.
ART. 20 (1) În situaţia în care Direcţia de Servicii Sociale Braşov constată nerespectarea prevederilor
prezentelor norme metodologice, precum şi a clauzelor prevăzute în convenţie, acesta are obligaţia să
procedeze, după caz, la suspendarea sau încetarea convenţiei.
(2) Direcţia de Servicii Sociale Braşov are obligaţia sa comunice Consiliului Local al Municipiului
Braşov măsurile luate în situaţiile prevăzute la alin. (1).
ART. 21 (1) Până la data de 15 februarie a anului următor Direcţia de Servicii Sociale Braşov serviciul specializat al consiliului local în a cărui raza teritorială are sediul asociaţia sau fundaţia
întocmeşte raportul privind acordarea serviciilor de asistenta socială şi utilizarea subventiei acordate în
anul pentru care a fost încheiată convenţia.
(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va fi transmis Consiliului Local al Municipiului Braşov.
ART. 22 Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
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