DIRECȚIA DE SERVICII SOCIALE BRAȘOV

MINUTA

întâlnirii organizate cu ocazia analizării proiectului de hotărâre a consiliului local
referitor la acordarea subvențiilor în anul 2018
În data de 17.08.2017, începând cu ora 10:00, în sala de training a Direcției de Servicii Sociale
Brașov a avut loc întâlnirea ocazionată de analizarea proiectului de hotărâre a consiliului local privind
aprobarea tipurilor de servicii sociale, categoriilor de beneficiari, categoriilor de cheltuieli eligibile și
nivelului mediu lunar al subvenției/beneficiar pentru care asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate
juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează persoanelor cu
domiciliul în municipiul Brașov pot solicita subvenție de la bugetul local pentru anul 2018.
Participanți:

-

Reprezentanți ai ONG-urilor:
D-nul Ciprian Leizeriuc – Asociația pentru persoane cu dizabilități fizice Sf. Haralambie Brașov
D-na Corpaci Ileana – Asociația Umanitară Acoperământul Sf. Teodora
D-nul Sarany Andrei – Fundația Creștină Diakonia – Filiala Brașov
D-na Boghiu Samoilă Flavia – Asociația Îngrijire Acasă
D-na Toma Carmen Diana – Asociația Îngrijire Acasă
D-na Vorovenci Corina – Asociația Copiii de Cristal
D-na Voinicu Simona – Asociația Copiii de Cristal
D-na Poruțiu Diana Lucia – Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj
D-na Nistor Anca Elena – Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia Tulburărilor din
Spectrul Autist Brașov
D-na Mălina Dumitrescu – Fundația Hospice „Casa Speranței”
D-na Ghiram Cristina – Fundația Hospice „Casa Speranței”
D-nul Isaac Zighi – Asociația Zâmbește pentru viitor
D-nul Rupi Gabor – Asociația Zâmbește pentru viitor

-

Reprezentanți ai Direcției de Servicii Sociale:
D-na Lupu Alina – Șef Serviciul Evaluare, Monitorizare, Informatic
D-na Păunescu Bianca Livia – Serviciul Evaluare, Monitorizare, Informatic

-

Subiecte discutate:
Cuvântul de deschidere a întâlnirii a fost rostit de d-na Alina Lupu, punctând importanța analizării
proiectului de hotărâre a consiliului local privind aprobarea tipurilor de servicii sociale, categoriilor de
beneficiari, categoriilor de cheltuieli eligibile și nivelului mediu lunar al subvenției/beneficiar pentru care
asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială care se adresează persoanelor cu domiciliul în municipiul Brașov pot solicita subvenție
de la bugetul local pentru anul 2018. Întâlnirea a fost organizată având în vedere prevederile Legii nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Totodată a fost menționat faptul că în
baza legii a fost transmis conținutul proiectului de hotărâre de consiliu local spre analiză, a fost afișat la
sediul Direcției de Servicii Sociale și pe site-ul Primăriei Municipiului Brașov, urmând ca
asociațiile/fundațiile interesate să îl consulte și să transmită propuneri sau sugestii în vederea
modificării/completării acestuia, însă până la momentul întâlnirii nu au fost primite propuneri în acest
sens. Urmare a acestui demers au fost primite confirmări de primire ale e-mailurilor transmise.
La baza elaborării documentului referitor la tipurile de servicii ce urmează a fi aprobat pentru anul
2018 și a prioritizării acestora, a stat strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivelul municipiului
Brașov pentru perioada 2013-2018.

Față de documentele transmise inițial pe e-mail documentația supusă atenției a suferit câteva
modificări după cum urmează: au fost introduse codurile corespunzătoare serviciilor sociale conform HG
nr. 867/2015 și un nou tip de serviciu social – centrul rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități.
Direcția de Servicii Sociale a identificat această nevoie cuprinsă și în strategia de dezvoltare a
serviciilor sociale de la nivelul municipiului și a făcut demersurile necesare în vederea licențierii unui
centru rezidențial de tip respiro pentru persoane cu dizabilități însă a fost respins de Ministerul Muncii și
Justiției Sociale pe motivul că înființarea unui astfel de centru nu intră în atribuțiile administrației publice
locale ci a DGASPC-ului. Totodată este prezentat fiecare tip de serviciu social menționat în anexa la
proiectul de hotărâre a consiliului local fiind menționată legislația aferentă care reglementează categoriile
de beneficiari.
D-nul Ciprian Leizeriuc intervine cu mențiunea că centrele rezidențiale pot fi preluate de
autoritățile administrației publice locale în urma modificării Legii nr. 448/2006.
D-na Alina Lupu precizează faptul că au fost menționate în anexa la proiectul de hotărâre a
consiliului local o serie de cheltuieli eligibile, aceleași pentru toate tipurile de servicii sociale propuse
spre aprobare și nivelul mediu lunar al subvenției/beneficiar, sume prevăzute în HG. nr. 1153/2001 cu
modificările și completările ulterioare (centre rezidențiale – 250 lei; centre de zi – 175 lei; unități de
îngrijire la domiciliu – 120 lei și cantină socială – 90 lei).
D-nul Ciprian Leizeriuc a ridicat problema beneficiarilor care pot fi subvenționați cu observația că
aceștia trebuie să fie doar din municipiul Brașov și de ce nu din județ.
D-na Alina Lupu precizează că subvenția se acordă din bugetul local, drept urmare beneficiarii
trebuie să fie cu domiciliul în municipiul Brașov, iar asociațiile cu beneficiari din mai multe județe pot
solicita subvenții de la bugetul de stat.
Sunt prezentate condițiile de eligibilitate a asociațiilor/fundațiilor (anularea condiției privitoare la
asociații care nu au desfășurat activitate pe o perioadă de un an înaintea solicitării subvenției), pașii ce
trebuiesc urmăriți pentru obținerea subvențiilor de la bugetul local, termenul de depunere a documentației
prevăzut de legislația în vigoare fiind ultima zi lucrătoare a lunii septembrie. Asociațiile/fundațiile care
sunt partenere în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Brașov vor putea solicita pentru
anul 2018 subvenții de la bugetul local pentru serviciile oferite în cadrul parteneriatului. Comisia care va
verifica acordarea subvenției la sediul asociațiilor/fundațiilor va verifica toate documentele (fișe de
prezență, foi de parcurs, statistica serviciilor acordate, facturi, condiții de eligibilitate a beneficiarilor)
care dovedesc acordarea serviciilor în conformitate cu prevederile standardelor minime de calitate.
Subvențiile vor fi acordate ulterior aprobării bugetului local pentru anul 2018.
Sumele aprobate în urma selecționării asociațiilor/fundațiilor vor fi acordate în funcție de
acordarea serviciilor, după caz, în funcție de numărul de participări la activitățile specifice, numărul
persoanelor decedate etc. Beneficiarii pot fluctua nominal de la lună la lună însă nu ca număr. Dacă
numărul lor diferă atunci sumele aferente vor fi scăzute din totalul aprobat prin HCL.
D-na Diana Poruțiu sesizează faptul că la categoria cheltuielilor pentru carburanți nu mai sunt
menționați lubrifianții care pot fi decontați. Conform prevederilor HG nr. 1153/2001 cu modificările și
completările ulterioare în această categorie de cheltuieli se vor deconta doar carburanții.
D-na Mălina Dumitrescu propune ca sumele subvenționate din categoria cheltuielilor de
întreținere și gospodărire să fluctueze în funcție de perioada anului fără a fi influențate sumele anuale
aprobate prin hotărâre a consiliului local, prin încheierea convenției pentru acordarea serviciilor sociale.

-

Concluzii:
în urma întâlnirii nu au fost depuse sugestii/propuneri de modificare/completare a documentației
supuse analizei;
se vor transmite e-mailuri cu noua formă a actului normativ, minuta întâlnirii și metodologia de
acordare a subvențiilor pentru anul 2018.
Întocmit
Păunescu Bianca Livia

