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HOTĂRÂRE

privind acordarea de subven/ii asocia/ii/or, funda fiilor ş i cultelor religioase recunoscute
în Romania, care înfiin/ează şi administrează unită/ide asisten/ă socială pe raza
Sectorului 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului
115/20 15 pentru alegerea
Legii

administraţiei

Bucureşti,

autorităţilor administraţiei

completările

ulterioare, întrunit în

aleşilor

şed inţă ordinară, astăzi,

Luând în considerare proiectul de

hotărâre

condiţiile

şi

pentru modificarea

locali, cu

socială pe

ş1

modificările şi

26.08.2021;

ini/iat de Primarul Sectorului 2 al

Municipiului Bucureşti privind acordarea de subven/ii asocia/ii/or, funda/ii/or
religioase recunoscute fn Romania, care

Legii nr.

publice locale, pentru modificarea

publice locale nr. 215/2001, precum

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul

ales în

înfiin/ează şi administrează unită/i

şi

de

cultelor

asisten/ă

raza Sectorului 2;

Analizând:
Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului
Bucureşti;

-

Raportul de specialitate nr. 115252/10.08.2021 întocmit de

Asistenţă Socială şi Protecţia

Direcţia Generală

de

Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub

autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
-

Raportul de specialitate nr. 129726/20.08.2021 prezentat de Serviciul Juridic,

Direcţia

Juridică,

Legislaţie

Contencios Administrativ din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
-

Raportul de specialitate nr. 125736/18.08.2021 prezentat de

Direcţia Econom ică

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
-

Avizul Comisiei de

Buget-Finanţe, Investiţii ,

Accesarea Fondurilor Europene

Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

şi

-

A- şi

•

Avizul Comisiei Juridice, Ordine

Rel aţi i Internaţionale

şi Linişte Publică, Apărarea

Drepturilor Omului

din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului

I

..!l!l!'i'eşti;
_.:_:.'._ ·.: 1.A •1
Avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul
·,;

Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului

Bucureşti;

Avizul eomisiei de Protecţie Socială, S-ănătate;-Familie, Minorităţi, Apărarea
Drepturilor Copilului

şi

Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al

Sectorului 2 al Municipiului

Bucureşti;

Amendament formulat verbal de domnul

Şerpescu Cătălin

Constantin, consilier

local, Consiliul Local Sector 2, astfel cum a fost consemnat în procesul-verbal al

şedinţei

din data de 26.08.2021;
Propunerile formulate de grupul de consilieri locali PSD prin doamna Popescu
Lenuţa,

Săftoiu

respectiv de grupul de consilieri PNL prin domnul

cum au fost consemnate în procesul-verbal al
Dispoziţia

nr. 810/04.05.2021

şedinţei

emisă

de

Elwis-Claudiu, astfel

din data de 26.08.2021;

către

Primarul Sectorului 2 privind

exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al
Direcţiei

Juridice,

Legislaţie,

Contencios-Administrativ, a

funcţiei

publice de conducere,

de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.
Având în vedere reglementăril e cuprinse în:
-

Legea nr. 292/2011 a

asistenţei

modificăril e

sociale, cu

ş1

completările

ulterioare;
-

Prevederile art. 1 alin. (1)

subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor
administrează unităţi

-

şi

(3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor

române cu personalitate

juridică,

care

înfiinţează şi

de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile ait 5

şi următoare le

din Anexa la H.G. nr. 1153/2001 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind
acordarea unor

subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor

înfiinţează şi administrează unităţi

de

române cu personalitate juridică, care

asistenţă socială,

cu

modificările şi completările

ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) fit. p) din Ordonanţa de
Urgenţă

a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu

completările

ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

modificările şi

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se

aprobă

Regulamentul privind acordarea unor

subvenţii asociaţiilor,

11mbarEfi nda ţiilor şi cultelor religioase recunoscute în România cu personalitate juridică, care

ETAR

=-:~--»
A ..,1Jinţează şi administrează unităţi

de

2022, eonform Anexei 1, care are un
prezenta

asistenţă socială
număr

pe raza Sectorului 2 pentru anul

de 43 pagini

şi

integrantă

face parte

din

hotărâre.

Art.2. Se

aprobă

nivelul mediu lunar al
unităţilor

de

categoriile de servicii sociale pentru care se

subvenţiei ş i

asistenţă socială

acordă subvenţii,

categoriilor de cheltuieli curente de

conform Anexei 2, care are un

număr

funcţionare

de 7 pagini

şi

a

face

parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3. Se aprobarea constituirea comisiei de evaluare
asociaţiilor, fundaţiilor şi

cultelor. religioase în vederea

acordării

şi

de

se lecţionare
subvenţii

bugetul local pentru servicii sociale, conform Anexei 3 care are 1 pagină
integrantă

şi

a

de la

face parte

din prezenta hotărâre.

Art.4. Autoritatea
Directorul General al

Executivă

Direcţiei

a Sectorului 2 al Municipiului

Generale de

Bucureşti ş1

Asi stenţă Socială şi Protecţia

Copilului

Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se

publică

integral în Monitorul Oficial al Municipiului

Bucureşti.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

EL]~

Hotărâre

nr. 266

Prezenta Hotărâre conţine 1111 număr de 54 pag ini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului
2 al lv/11nicipi11lui Buc ureşti în şedin/a ordinară din data de 26.08.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordona n1a de
Urgen/ă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 266/26.08.2021

REGULAMENT
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PRIVIND ACORD ~ REA UNOR SUBVENŢII
ASOCIAŢIILOR, FUNDAŢIILOR ŞI CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE ÎN

ROMÂNIA CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE ÎNFIINŢEAZĂ ŞI
ADMINISTREAZĂ UNITĂŢI DEASISTENŢĂ SOCIALĂ

AUTORITATE FINANTATOARE
'

Consiliul Local Sector 2 prin
Direcfia Gen eral<l de Asistenf<I Socialli şi Protecfia Copilului Sector 2

---

Capitolul I. Cadrul legal
1.1 Cadrul naţional al dezvoltării serviciilor sociale

este-asigurarprin:

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor
cu personalitate juridică, care
cu

------

modificările şi completările

înfiinţează şi administrează unităţi

Ordonanţa

de

asistenţă socială,

naţional

de

asistenţă socială

- lege cadru, cu

ulterioare;
aprobată

Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale,

modificările şi completările

române

ulterioare;

Legea nr. 292/ 2011 privind sistemul
modificările şi completările

subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor

cu

ulterioare.

HOTĂRÂREA nr. 1153 din 21 noiembrie 2001 - pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii 34/ 1998 cu

modificările şi completările

ulterioare

H.G. nr. 725/2016 din 5 octombrie 2016 - privind modificarea si completarea
Hotărârii

Guvernului 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare

a prevederilor Legii nr. 34/1998.

H.G. nr. 619/2017 din 30 august 2017 pentru modificarea

şi

completarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor
administrează unităţi

române cu personalitate juridică, care

înfiinţează şi

de as i stenţă socială, aprobate prin H.G. nr. 1153 I 2001.

1.2 Cadrul local al dezvoltării sociale

Art. 1 Obiectivele prioritare ale
subvenţiilor către

DGASPC Sector 2, care vor sta la baza

acordării

furnizorii de servicii sociale sunt:

1) Facilitarea accesului categoriilor defavorizate la resursele publice locale

şi

externe prin

dezvoltarea de parteneriate public - private;
2) Constrângerea accesului la resursele publice locale a ONG pe baza indicatorilor de
performanţă organizaţională:

- profesionalizarea serviciilor sociale la nivel local prin dezvoltarea reţelei de servicii publice I
private;

\HZAî

spre neschimbare

SECRETAR

2

-impactul comunitar al proiectelor (abordarea durabila: socio calitatea, inovativitatea proiectelor vs

numărul

economică şi

de mediu;

lor > proiecte de dezvoltare, diversificare a

serviciilor sociale);
3)

Susţinerea dezvoltării comunităţii
şi/

interes comunitar

pnn sprijinirea

şi

implicarea ONG în

iniţiativel e

de

sau sectorial.

4) Promovarea valorilor sociale în comunitate: responsabilitate

socială şi

responsabilizarea

beneficiarilor, filantropie, voluntariat, solidaritate.

Capitolul II. Procedura de acordare a subvenţiilor
2.1 Grafic orientativ de aplicare a programu/ul - Legea 3411998

Nr.

Activitatea

Durata

crt

1

2

~

Data

4
5

6

începutul lunii septembrie

Data punerii la

Data

limită

dispoziţia solicitanţilor

a

finanţare

de solicitare a

clarificărilor

pe

marginea Regulamentului
Data

limită

răspunsului

de transmitere a

la

de deschidere a soliei tărilor

proiectelor, a

evaluare
punctări i

grilei de evaluare
hotărâri

şi

lucrătoare

înainte de data

limită

a

În 24 ore de la primirea solicitării

Începutul lunii octombrie

eli gibilităţii

acestora confo1m

de adoptare a unei 7-1 Ozile

lucrătoare

de la deschiderea ofertelor

asupra proiectelor selectate spre

finanţare

8
9

Elaborarea

Rap01tului

de

atribuire

subvenţiei

Aprobare pnn

de

ŞI

evaluarea conformităţii
de

3 zile

ultima zi lucrătoare a lunii septembrie

Data limita de depw1ere a proiectelor
Şedinţa

7 - 1Ozile de la publicarea anunţului

depunere a ofertelor

clarificări

Perioada

7

de participare în

presa locală

Regulamentului de
3

-

publicării anunţului

HCL a

asociaţiilor,

a

3 zile după finalizarea eval uării

în şedinţa ordinară din luna noiembrie

VIZ AT
spre neschimbare

SECRETAR

3

fundaţii lor,

cultelor religioase selecţionate,
nivelul subvenţiilor ce unnează a

precum şi
fi acordate
Transmiterea
10

HCL

privind

cuantumurilor pentru
fundaţie/cult

11

convenţiilor

de atribuire a

subvenţiei

Aprobarea

pn n

subvenţiilor
convenţiile

asociaţie/

fiecare

Începutul lunii decembrie

religios participant

Perioada încheierii

12

aprobarea

Până

HCL

pentru

provizorii

a

nivelurilor

care

se

încheie

După

în ultima zi lucrătoare a lunii decembrie

aprobarea bugetului DGASPC SECTOR

2 pe anul pentru care se acorda subvenţia

definitive

Incheierea Convenţiei definitive

30 de zile de la data

13

aprobării

bugetului

DGASPC pe anul pentru care se
-

acorda subvenţia
Lista

asociaţiilor,

reli gioase
14

care

definitive,
nivelul

fundaţiilor

au

unităţile

încheiat

de

cultelor

Sl

convenţii

asistenţă socială şi

subvenţiilor acordate

se

publică

30 de zile de la data încheierii acestora

în

Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a
*Graficul este orientativ şi poate fi modificat prin decizia conducătorului unităţi i

2.2

Dispoziţii generale

Art. 2 În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea
unor

subvenţii asociaţiil or şi fundaţiilor

administrează unităţi
fundaţiile şi

de

române cu personalitate

asistenţă socială,

pot primi

subvenţii

juridică,

care

înfiinţează şi

de la bugetul local,

cultele religioase recunoscute în România care îndeplinesc următoarele

1) sunt persoane juridice române de drept privat

fără

asociaţiile,
condiţii :

scop patrimonial, acreditate ca furnizori

de servicii sociale, potrivit legii ;
2)

deţin licenţă

de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care

3)

solicită subvenţii

solicită subvenţie;

în completarea resurselor financiare proprii.

4) admini strează unităţi de

asi stenţă socială

care se adresează beneficiarilor din Sectorul 2.

4

VIZgA

spre neschimbare
SECRF=TA r::l

subvenţionate

Art. 3 Nu sunt eligibile pentru a fi
socială

de la bugetul local

încadrate în Nomenclatorul serviciilor sociale,

a) centre de servicii comunitare

şi

după

unităţi le

asi stenţă

de

cum urmează:

formare (8790 CR-D - V);
şi

b) servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum

la asistent

maternal (8790SF - C);
c) centre pentru gravide în dificultate (879.0CR - MC - II);
d) îngrijiri personale la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane) (881 OID - II);
e) servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu

dizabilităţi

prin asistent personal

(8810-ID - IV);

f) servicii în comunitate entru persoanele adulte cu

dizabilităţi

acordate prin asistent personal

profesionist (8899 SC-D - I);
g) servicii de supraveghere şi îngrijire pe timpul zilei acordate de bone (8891CZ-C - VIII);
h) centre de zi pentru monitorizare,

asistenţă şi

sprijin al femeii gravide

predispusă să îşi

abandoneze c;opilul (8899CZ - F - II);
i) centre de informare

şi

sensibilizare a populaţiei (8899CZ - VD - II);

j) centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale (8899CZ - PN - I);
k) centre de suport pentru

situaţii

de urgenţă/de criză (8899CZ - PN - II).

Art. 4 Orice cerere de finanţare care

solicită subvenţii

a) - k) este declarată nula de către comisia de selecţie

pentru serviciile enumerate la art. 3, lit.
şi

evaluare.

2.3 Categorii de cheltuieli

Art. 5 Din bugetul local se
finanţarea următoarelor

acordă subvenţii asociaţiilor, fundaţiilor şi

cultelor reli gioase, pentru

categorii de cheltuieli:

I) de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire

şi asistenţă,

respectiv personal de

specialitate şi auxiliar;
2) cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei,
precum

şi

3) pentru
unităţile

4) de

pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale;
carburanţii

necesari

funcţionării

mijloacelor de transport pentru centrele de zi ,

de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale;

întreţinere şi gospodărie: încălzire,

iluminat,

apă,

canal, salubrizare,

poştă,

telefon

şi

internet.
Art. 6

Subvenţiile

se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 5.

v ;zAT
spre neschimbare

SECRETAR
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prevăzut

Art. 7 Prin personalul
îngrijire

şi asistenţă,

Hotărârii

al

unităţii

de

asistenţă socială

înţelege
şi

personalul de specialitate de

auxiliar prevăzut în regulamentul de

aprobat în conformitate cu prevederile

Guvernului m . 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
şi

precum

respectiv personal de specialitate

şi funcţionare

organizare

la art. 5 alin ( 1) se

şi funcţionare

a regulamentelor-cadru de organizare

modificările

şi

completările

ulterioare, angajat/contractat al

a serviciilor sociale, cu

asociaţiei/fondaţiei/cultului

recunoscut în România solicitante care, potrivit contractului individual de
prestări

post sau contractului de
sociale în cadrul
subvenţiei ;
reparaţii ,

nu

unităţii

intră

în

de servicii are

asistenţă socială

de

această

atribuţii

în prestarea

muncă şi fişei

directă

de

a serviciilor

care face objectul cererii de solicitare a

categorie personalul administrativ,

gospodărie, întreţinere

deservire.

2.4 Procedura de solicitare a subventiei
,

Art. 8

Documentaţia

de solicitare a

închis, într-un singur exemplar, de
se

îmegistrează

până

la data

subvenţi ei

pentru anul

următor

către asociaţiile, fundaţiile şi

se

înaintează

în pachet

cultele religioase interesate

şi

laregistratura DGASPC Sector 2 din subordinea Consiliului Local Sector 2,

limităde

depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei prevăzută în graficul

de aplicare al programului.
Art. 9 Pentru acordarea
este ultima zi

lucrătoare

subvenţiei

subvenţiei

este ultima zi

solicita

finanţarea.

Art. 11

documentaţia

următor,

limită

data

de depunere a

documentaţiei

a lunii septembrie.

Art. 10 Pentru acordarea
documentaţiei

pe anul

lucrătoare

pentru

următorii

a lunii septembrie a anului anterior pentru care se

de solicitare a subvenţi ei va conţine

1) cererea de solicitare a

subvenţiei ,

ani, data limita de depunere a

următoarele

conform modelului

prevăzut

documente:
în anexa nr. 1, în 3

exemplare;
2) ultimul

bilanţ

contabil înregistrat la

Agenţia Naţională

de Administrare Fiscală;

3) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
4) certificat de atestare

fiscală

emis de organul fiscal local

şi

central din care

să

rezulte

că

nu

are datorii;
5) certificat de acreditare eliberat în baza Legii 197/2012 privind asigurarea
domeniul serviciilor sociale, cu
6) Licenţa de

funcţionare

modificăril e şi completările

calităţii

în

ulterioare;

a serviciilor emisă de Ministerului Muncii

şi Justiţiei

VIZAT

Sociale.

ij

spre neschimbare
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Art. 12 Documentele
Art. 13

Licenţa

de

prevăzute

funcţionare

la art. 11 alin. 1) şi 4) vor fi prezentate în original.
a serviciilor

finalizarea procesului de evaluare

semna

contractul de

prevăzută

şi selecţionare,

finanţare.

la art. 11 alin. (6) se va depune

până

la

dar nu mai târziu de data la care se va

Neprezentarea licenţei atrage după sine neacordarea

finanţării.

2.5 Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor I fundaţiilor I cultelor religioase recunoscute

Art. 14 Evaluarea

şi selecţionarea asoci aţiilor

I

fundaţiilor

I cultelor religioase recunoscute în

Romania în vederea acordării subvenţiil or se realizează de către Comisia de evaluare ş1
selecţionare, denumită

în continuare comisie, constituită prin hotărârea consiliului local.

Art. 15 Modul de organizare

şi funcţionare

a comisiei sunt prezente în Anexa 2 la prezentul

Regulament.
Art. 16 Evaluarea şi selecţionarea asociaţiil or I
Romaniase realizează în baza următoarelor criterii:
1) justificarea

unităţii

de

asistenţă soci ală

fundaţiilor

I cultelor re li gio ase recunoscute în

pentru care se

solicită subvenţia,

în raport

cu necesităţile şi priorităţi le de asistenţă socială ale comunităţii;
2) ponderea cheltuielilor cu serviciile de
asociaţiei/fundaţiei/cultului

asi stenţă socială

din to talul cheltuielilor

reli gios recunoscut pe ultimele 12 luni;

3) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul venitmilor
asociaţiei/fundaţiei/cultului

religios recunoscut pe ultimele 12 luni ;

4) resursele materiale şi umane adecvate

acordării

serviciilor de asistenţă social ă;

5) valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de

întreţinere

în unitatea de

asi stenţă

socială şi subvenţia solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială2 ;

Art. 17 Formula de calcul pentru criteriul

prevăzut

la art. 16 alin. (2) este

valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. Il.3 din cererea de solicitare a
anexa nr. I la prezentul regulament /valoarea cheltuielilor

prevăzute

următoarea:

subvenţiei, prevăzută

în

la pct. 11.3" 1 din cererea

de solicitare a subvenţiei) x 100.

Art. 18 Formula de calcul pentru criteriul

prevăzut

la art. 16 alin. (3) este

valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a

următoarea :

subvenţiei , prevăzută

în

anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice/valoarea veniturilor prevăzute la pct. II.2 din
cererea de solicitare a

subvenţiei)

x 100.

Formula de calcul este următoarea: valoarea cheltuielilor prevăzute la pct.111 din Anexa B la cerere - date
privind bugetul unităţii de asistenţă socială (valoarea pct.2 din coloana 1/ 12).
2
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Art. 19 Formula de calcul pentru raportul
valoarea cheltuielilor
de

prevăzute

asistenţă socială/valoarea

mmătoarea:

la a11. 16 alin. (5) este

la pct. III din anexa B la cerere - date privind bugetul

unităţii

pct. 2 din coloana 1112).

Art. 20 Comisia de evaluare
teren a

prevăzut

numită

veridicităţii informaţiilor

prin

hotărârea

prezentate în cererea de solicitare a

rapo11 privind oportunitatea acordării

realizează

verificarea în

subvenţiei,

întocmind un

consiliului local,

subvenţiei.

Art. 21 Modelul raportului privind oportunitatea acordării

subvenţiei

este

prevăzut

în Anexa

nr. 3 la prezentul Regulament.

----

Art. 22 PentruJiecare dintre crite1jile de evaluare
acordă următorul

la art. 16 comisia

punctaj:

(1) Pentru justificarea
cu

şi selecţionare prevăzute

unităţii

necesităţile şi priorităţile

de

asistenţă socială

de

asistenţă socială

pentru care se
ale

solicită subvenţia,

comunităţii,

acordă

se

în raport

maximum 1O

puncte.
asistenţă socială

(2) Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de
asociaţiei/fundaţiei/cultului

puncte,

după

din totalul cheltuielilor

religios recunoscut, în ultimele 12 luni, se

acordă

maximum 15

cum urmează :

a) pentru intervalul de valori cuprinse între 0%

şi

50% se

acordă

O puncte;

b) pentru intervalul de valori cuprinse între 50% ş i 75% se acordă 5 puncte;
c) pentru intervalul de valori cuprinse între 75%

100% se

acordă

d) pentru intervalul de valori peste 100% se
(3) Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de
asociaţiei/fundaţiei/cultului

şi

acordă

10 puncte;

O puncte.

asistenţă socială

din totalul veniturilor

religios recunoscut, în ultimele 12 luni, se

acordă

maximum 15

puncte, după cum urmează:
a) pentru intervalul de valori cuprinse între 0%

şi

b) pentru intervalul de valori cuprinse între 50%

50% se

şi

acordă

75% se acordă 5 puncte;

c) pentru intervalul de valori cuprinse între 75% şi 100% se
d) pentru intervalul de valori peste 100% se
(4) Pentru resursele materiale
acordă

şi

O puncte;

acordă

acordă

10 puncte;

O puncte.

umane adecvate tipurilor de servicii de

asistenţă social ă

se

maximum 30 de puncte.

(5) Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de
socială şi subvenţia lunară so licitată

maximum 30 de puncte,

după

întreţinere

în unitatea de

asi stenţă

pentru acea unitate de asi stenţă socială se acord ă

cum urmează:

a) pentru intervalul de valori 1 - 4 se acordă 20 de puncte;
b) pentru intervalul de valori 4, 1 - 7 se

acordă

25 de puncte;
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c) pentru intervalul de valori peste 7 se

acordă

30 de puncte.

Art. 23 Asociaţiile/ fundaţiile/cultele religioase pot primi subvenţie numai pentru unităţile

de

asistenţăsocială

care realizează cel

puţin

60 de puncte.

Art. 24 Departajarea unităţilor de asistenţă socială cu acelaşi punctaj , în vederea încadrării în

bugetul aprobat, se realizează prin aplicarea următoarelor criterii:
1) încadrarea în categoria de servicii sociale
2) încadrarea în categoria de persoane beneficiare :
Art. 25 Încadrarea în categoria de servicii sociale, prevalează încadrării în categoria de

per_soane bene.ficiare
Art. 26 Ordinea de priorităţi

qplicabilă

criteriului prevăzut la art. 24 alin. 1) este următoarea :

a) centre rezidenţiale;
b)

unităţi

de îngrijire la domiciliu;

c) centre de zi;
d) cantine sociale.
Art. 27 Ordinea de priorităţi

aplicabilă

criteriului prevăzut la art. 24 alin. 2) este

următoarea:

a) persoane vârstnice;
b) copil
specială,

şi

familie, cu

excepţia

copilului pentru care s-a instituit o

măsură

de

protecţie

inclusiv persoane victime ale violenţei în familie;

c) persoane cu dizabilităţi;
d) persoane fără adăpost;
e) copilul pentru care s-a instituit o
g) alte persoane aflate în

situaţii

măsură

de

protecţie specială;

de dificultate.

Art. 28 Criteriul de departajare prevăzut la art. 24 alin. 2) nu se aplică în cazul cantinelor

sociale.
Art. 29

Asociaţiile/fundaţiile/cu ltel e

urmează să

religioase

selecţionate,

precum

şi

nivelul

subvenţiilor

ce

fie acordate sunt aprobate prin hotărâre a consiliului local.

Art. 30 Prin

excepţie

poate organiza

de la art. 9

şi sel ecţii

şi

art. 1O, Consiliul Local Sector 2 prin DGASPC Sector 2,

ulterioare, cu încadrare în sumele

prevăzute

în buget cu

această

destinaţie.

Art. 31 Termenul privind depunerea documentaţiei de solicitare a subvenţiei pentru
selecţia/selecţiile ulterioară/u lterioare

consiliului local

şi

se

anunţă

celei

prevăzute

într-un ziar de

la art. 30 se

largă circulaţie,

aprobă

prin

hotărâre

a

precum si pe pagina web a

institutiei.
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Art. 32 La

selecţiile prevăzute

la art. 30, pot participa numai

religioase care nu au încheiate pentru anul curent
asistenţă socială

Art. 33 Prin

pentru acordarea de servicii de

cu Consiliul Local.

excepţie

de la prevederile art. 32, pot participa la

asociaţiile/fundaţiile/cultele

acordarea de servicii de
pentru alte

convenţii

asociaţiile/fundaţiile/culte le

unităţi

selecţia prevăzută

re ligioase care au încheiate pentru anul curent

asistenţă socială

de asistenţă

cu consiliul local, în cazul în care

la art. 30

convenţii

pentru

solicită subvenţii

socială.

2.5 Acordarea subventiei
'

Art. 34 Acordarea

subvenţiei

se va face în limita fondurilor publice alocate programelor

aprobate anual în bugetul local.
Subvenţia

Art. 35

socială, denumită

se

acordă

în baza

convenţiei

pentru acordarea de serv1c11 de

în continuare convenţie, încheiată între. DGASPC din

Consiliului Local Sector 2

şi asociaţia/ fundaţia/cultul

reli gios selectat. Modelul

asistenţă

subordinea
convenţiei

este prezentat în Anexa nr. 5.
Convenţia

Art. 36

pentru anul în care se

acordă subvenţia

se încheie în luna decembrie a

anului precedent. În cazul în care bugetul pe anul pentru care se acordă subvenţia nu este
aprobat, se încheie o

convenţie

data aprobării bugetului

să

provizorie, mmând ca în termen de maximum 30 de zile de la

se încheie

Art. 37 Pentru încadrare în suma
subvenţia,

prin

hotărâre

se încheie

convenţiile

definitive.

Art. 38

Subvenţia

se

fundaţiei/cultului

Art. 39

convenţia definitivă.
aprobată

prin bugetul pe anul pentru care se
subvenţiilor

pentru care

lunar, începând cu luna ianuarie, la cererea

asociaţiei/

a consiliului local vor fi aprobate nivelurile

acordă

reli gios recunoscut în Romania , de

Subvenţia

se

acordă

acordă

către

DGASPC Sector 2.

lunar, începând cu luna ianuarie, de

către

DGASPC Sector 2, în

baza următoarelor documente:
a) cererea de acordare a
asistate şi suma

subvenţiei

în care se

menţionează numărul

solicitată;

b) raportul tehnico-financiar privind acordarea serviciilor de
subvenţiei

de beneficiari/persoane

acordate în luna

anterioară,

asistenţă socială şi

utilizarea

începând cu luna februarie, anexa nr. 6 a prezentului

Regulament.
c) documentele justificative privind utilizarea subvenţiei acordate în luna anterioară.
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Art. 40 Nivelul lunar al
depăşi

subvenţiei

pe baza numărului de persoane asistate,

fără

a

media lunară stabilită prin convenţie.

Art. 41 La stabilirea
subvenţia acordată
asistenţă socială

numărul

subvenţiei

în luna

pentru luna

anterioară,

se va lua în calcul suma

necheltuită

respectiv cheltuielile lunare efectuate de

subvenţiei şi

asocjfilieilfundaţiei/cultului

primite, în primele 5 zile
Art. 43 Cererea
până

şi

din

unităţile

de

funcţie

de

lunar de beneficiari şi serviciile acordate, cu condiţia ca la sfârşitul programului

să

se

în numărul mediu lunar de beneficiari, stabilit în convenţie.

Art. 42 Sumele primite cu titlu de

depune

curentă

în baza Legii nr. 34/1998, pot fi decontate în mod variabil, în

încadreze în nivelul

----

stabileşte

se

subvenţie, rămase

religios, se restituie de

lucrătoare

neutilizate la 31 decembrie în contul

către

acesta la bugetele de la care au fost

ale anului următor.

documentele prevăzute la art. 39 lit. b)

la data de 5 a lunii pentru care se

şi

c), pentru eliberarea

solicită subvenţia,

subvenţiei

se

la Registratura DGASPC

Sector 2.
Art. 44 Nerespectarea prevederilor art. 43, conduce la neacordarea
respectivă şi

subvenţiei

pentru luna

nici nu se va lua în calculul subvenţiei pentru luna în curs.

Art. 45 În cazul în care DGASPC Sector 2 se află în imposibilitate de plată datorită unor
cauze de

forţă majoră şi

respectarea
pentru

condiţiilor

în

această perioadă

care au stat la baza

această perioadă,

serviciile de

asistenţă socială

au fost acordate cu

acordării subvenţiei, subvenţia

se poate acorda

şi

dar nu mai mult de 3 luni calendaristice.

Art. 46 În situaţia prevăzută la art. 45, subvenţia se acordă, pe baza documentelor prevăzute
la art. 39-41.
Art. 47

Subvenţia

nu se

asociaţia/ fundaţia/cu ltul

Art. 48

acordă

datorită

religios

subvenţia acordată

îşi

Art. 49 DGASPC Sector 2
şi

utilizarea

forţă majoră,

deschide un cont bancar special pentru

verifică

subvenţiei

subvenţie,

se evidenţiază distinct.

2.6 Verificarea acordării serviciilor de asistenff'i socială şi a

precum

unor cauze de

religios se află în imposibilitate de a acorda serviciile de asistenţă socială.

Asociaţia/ fundaţia/cultul

iar cheltuielile din

în perioada în care,

lunar

dacă

utilizării subvenţiei

acordarea serviciilor de

s-au realizat pe baza

convenţiei

încheiate

asistenţă socială,

şi

cu respectarea

prevederilor art. 7.
Art. 50 Verificarea
asistenţă socială,

acordării

de

către

serviciilor de

asistenţă socială

se

realizează

la sediul

unităţii

de

Biroul Relatii ONG/ comisiile de evaluare si monitorizare a

serviciilor acordate din cadrul DGASPC Sector 2.
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Art. 51 Verificarea

utilizării subvenţiei

realizează

se

religios, pe bazadocumentelor justificative

şi

a

la sediul

înregistrărilor

asociaţiei/ fundaţiei/cultul ui

financiar - contabile, de

către

Serviciul Financiar, Contabilitate/ Biroul Relatii ONG/ comisiile de evaluare si monitorizare a
serviciilor acordate din cadrul DGASPC Sector 2.
Art. 52 În urma efectuării verificărilor se întocmeşte un raport privind acordarea serviciilor de
asistenţă socială,

Art. 53

Dacă

respectiv un raport privind utilizarea subvenţiei.

în urma

verificărilor

regulamentului, precum

şi

DGASPC Sector 2

a clauzelor

prevăzute

în

constată

nerespectarea prevederilor

convenţie,

acesta are

obligaţia să

proce.de_ze, după caz, la suspendarea sau încetarea convenţiei prin Decizia Directorului
General DGASPC SECTOR 2.
Art. 54

Până

la data de 15 ianuarie a anului

privind acordarea serviciilor de

următor

asistenţă socială şi

DGASPC Sector 2
utilizarea

întocmeşte

subvenţiei

raportul

acordate în anul

pentru care a fost încheiată convenţia. Raportul va fi transmis Consiliului Local Sector 2.

Anexele nr. 1 - 7 fac parte

integrantă

din prezentul regulament.

\HZAT
spre neschimbare
SECRETJ~r4 ·-·

12

I. Anexe la Regulament

Anexa 1 - Cerere de solicitare a subvenţiei

CERERE
de solicitare a subvenţiei în temeiul Legii m. 34/1998 3

I. Date despre asociaţie/fundaţie/cu l t religios
I . Denumirea:

---

Asociaţia/Fundaţia/Cultul

religios „ . „ „ „ . „ „ „ .. „ „ .. „ „ . „ . .. . „ „ . „ „ ....... , cu

sediul în . . . . . . . . . . . . ... .. . ... ... . (localitatea, strada,
sector/judeţ),

tel

„.„ . „.„ . „„„.„„ „ „„„

2. Dobândirea personalităţii juridice:
H0tărârea

m ... . . . . .. <lin data de ...... , pronunţată de ... . ..... .

Certificat de înscriere în Registrul
religioase ....... .

asociaţiilor/fundaţii lor/cultelor

3. Codul fiscal m . ...... , emis de ........ din data de ... . .... .
4. Nr. contului bancar .. . .. . . .. .. . „ deschis la Banca „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ ,
cu sediul în ............. . ........... . .. . ......... .. ... . .
5. Date personale ale

preşedintelui asociaţiei/fundaţiei/cultulu i

Numele .............. . .. .. prenumele „

rcligios:

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ . „ „ „ „. ,

domiciliul . . . . . . . . . . . . . . ...... ..... . (localitatea, strada,
sector/judeţ),

tel. .... . .. . ..... . . .

6. Date personale ale responsabilului financiar al asociaţiei/fundaţiei/
cu ltului religios
Numele .... . . . ....... . .... prenumele „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ . „ „ „ . „ „ „ „ „ „ .

,

domiciliul .. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . (localitatea, strada,
sector/judeţ),

tel. ..... .. ... .. . .. .

II. Experienţa asociaţiei/fundaţiei/cultului religios în domeniul
serviciilor de asistenţă socială
I. Proiecte derulate în ultimele 12 luni:
Titlul proiectului ... . ..... . .... . ..... „ anul ......... . . .
Pai1eneri în proiect ... . .... . ... . . . ............... . . .. .
Natura parteneriatului ... . . .... . . ...... . .......... .. .. .
Descrierea pe scurt a proiectului ...... . . . . ...... . . ..... .
3

Cererea se va completa în 3 exemplare.
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2. Venituri totale din ultimele 12 luni:

3. Cheltuieli cu serviciile de

asistenţă socială

din ultimele 12 luni:

3 1. Cheltuieli totale în ultimele 12 luni:

4. Asociaţia/fundaţia/cultul religios desfăşoară servicii de

asi stenţă

socială:

- la nivel local ............ .... . ..................... . .
- - - -- - - - -

(precizaţi

---------

localitatea)

- la nivel de judeţ/judeţe .. . ............... . .. -:-:--.-. .. . ~ -:-:--.-:-- - - - (precizaţi judeţul/judeţele)

III.

Subvenţia solicitată

de la bugetul de stat, respectiv de la bugetul

local, în anul ........ este de

„ • •• • .. • „ • •. ••• ..•.•.•••

lei, pentrn un

număr

mediu lunar de .................. persoane asistate, conform anexelor A
la prezenta cerere, după cum

Nr.
crt.

unităţii

de

asistenţă socială

B

urmează :

Judeţul

Denumirea

şi

în care Numărul

mediu
al

sediul lunar

are
unitatea

de persoanelor

asistenţă socială

Subvenţia
solicitată

(lei)

asistate

TOTAL:
Subsemnata/Subsemnatul . . . . . . .. .... , posesor/posesoare a/al
buletinului/

cărţii

eliberat/eliberată

de identitate seria ... „

....•......

nr ...................... .......... ,

la data de . . . . . . . . . . . de

împuternicit/împuternicită

către .........................

,

de consiliul director al
religios

Asociaţiei/Fundaţiei/Cu i tului

...... .. .. . .... prin Hotărârea nr....... 1............ ,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în
declaraţii,

- datele,

declar pe propria răspundere următoarele :

informaţiile şi

documentele prezentate corespund

realităţii ;

religios nu are sume neachitate la scadenţă
către persoane fi zice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea
executării silite,
-

asociaţia/fundaţia/c ul tu l

mă

angajez ca suma de ............... ........ .................. să o utilizez în scopul

14

acordării
şi

serviciilor sociale, conform datelor prezentate în anexele A

B la prezenta cerere.

Persoana împuternicită,

Responsabil financiar,

(semnătura şi ştampila)

(semnătura şi ştampila)

Data ........... .

- --- - -- - - -

- - - - -- - - -

- - ---=--- - -

- - --=------ -

Anexa A - la cerere
FIŞA

TEHNICA

privind unitatea de

asistenţă socială

I .Unitatea de asistenţă socială:

-denu1nirea ....................... ... . ................ .
- tipul de unitate ... ...... .... ....... .. ..... .. .... . .... .
2. Sediul unitatii de asistenta sociala ......... „

• .• •. .... .. „ .............. ... .......• „ ••

(localitatea,

strada, nr„ sector/judet), tel. ......... . ...... .
3. Justificarea unitatii de asistenta sociala în raport cu necesitatile si prioritati le de
asistenta sociala ale comunitatii:
- descrieti problemele sociale existente în comunitate si, daca este posibil, oferiti
date cantitative si calitative ale acestora;
- precizati, daca este cazul, alti furnizori de servicii de asistenta sociala existenti în
comunitate, precum si tipul serviciilor acordate;
- precizati problemele sociale carora le raspund serviciile de asistenta sociala
acordate de unitatea de asistenta sociala .
4. Serviciile de asistenta sociala acordate ....... ........................... „

. .. •• •• • ••

(rezumati în

maximum 1O rânduri)
5 . Date despre persoanele asistate:
5 .1. Persoanele asistate sunt rezidente în .......... „

......... ..... • •• . .....................

(precizati

localitatea/localitatile)
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5.2 . Numarul de persoane asistate .... .... .................... .
5.3. Criterii de selectionare a persoanelor asistate .. . ...... ..... . .
6. Descrierea unitatii de asistenta sociala:
6.1. Functioneaza din anul ........................ .. ....... .
0.2-:-Plamficarea activitafilorA

o

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u1 maxunu1n
(

3 pagini descrieti activitatile derulate in unitatea de asistenta sociala si planificarea
acestora)
6.3. Parteneri în proiect si natura paiteneriatului ....... .. ......... . . ... .. . .
'

A

o

.. ..... . ............ ............ . ...... ..~ . . prezentat! m copie
(

-

-- - -

conventiile de parteneriat)
6.4. Acordarea serviciilor de asistenta sociala:
6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, plan individualizat, contract
de furnizare de servicii sociale, raport de evaluare initiala, rap01t de evaluare
complexa)
......... .. ....... ............... ..... ... .. ...... .... . (înainte de a
descrie instrumentele de lucru utilizate, mentionati numele standardului de calitate
aplicat si actul normativ prin care a fost aprobat)
6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenta sociala ........ .
6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala:
a) în cazul unitatii care asista persoanele la sediul acesteia:
- suprafata locuibila/persoana asistata „„„.„ „.„.„„.„ „„„ „„„„„ „ „„„„;
- conditii de cazare, numarul de persoane/dormitor .„„.„„„„.„„„„ .. „„ „ „;
- conditii de petrecere a timpului liber „„„ „„„.„.„„.„.„„„.„„ „„„„ „.„;
- conditii de comunicare c u exteriorul „„„„„.„„ „.„„„„„„.„„„„„„„ „„;
- conditii de servire a mesei .„„.„.„„.„ „ „„„„ „ „„ .„ „„„„ „.„„. „„ „ „ „ ;
- alte conditii în functie de tipul de servicii de asistenta sociala acordate . .. . ... .

. . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . .. ... . .. . . . . . . '
- grupurile sanitare: ...... . . .. la „ .„.„„„.„.„.„„. persoane asistate;
- 1 lavabou la „„. „ „ „ „„„.„„ persoane asistate;
- I dus/cada la .„„.„.„„.„.„. persoane asistate;
- conditiile de preparare si servire a hranei.„„„„. „„„„„„„„„„„„„.„.;
b) în cazul unitatii care asista persoanele la domiciliul acestora:
- frecventa interventiilor, numarul de vizite/saptamâna „.„ „ „„„„ „.„.„„„.;
- posibilitati ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu
familia;
- posibilitati ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistenta
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sociala ............................................................................ ............ ;
- conditii de transpo1t al mesei ...................................... .. ................. ;
- operativitatea interventiei ................. ............ . .
6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unitatii de asistenta sociala
(personalCirlificat/persoane asi-stare) ................... . . .
6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate îsi pot exprima nemultumirile
privind serviciile primite .. ... .. .. . .... . ............... . .... .
7. Resurse umane:
7 .1. Numarul total de personal: ............................................. ,din care:

- de condt1cere .....77.-::-. :-:-:-:-. ... •.•.•...• ... ...........•..........•.......... . .. „ .. ........-. ;- - - -

-

-

-

-

-

-

- de executie ............................................................ ........................ ;
- cu contract individual de munca ........................................................ ;
- cu contract de voluntariat .........., din care ..................... persoane vârstnice.
7.2. Personal de specialitate de îngrijire

şi asistenţă,

specialitate auxiliar. Se completează pentru fiecare
Funcţia/profesie/ocupaţie/calificare/încadrarea

respectiv personal de

funcţie:

în C lasificarea ocupaţiilor din

România (şase caractere):

a) ... . ... .. .
b) ......... .
c) ... ....... .
7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistenta
sociala:
- numar ............ . .......................... . .. . . . .
- responsabilitati ...................................... .
8. Date privind coordonatorul unitatii de asistenta sociala:
Numele .. ... . ... ... prenumele ............ , profesia ..... . . . . .
Functia în asociatie/fundatie/cult religios ........................... .. .. .
Angajat cu contract individual de munca . ......... . .. . ... . . ............. .

9. Patrimoniul unitatii de asistenta sociala (Precizati valoarea.):
- constructii ................. . . .... ............... . .. .
- terenuri ........................................... .
- alte mijloace fixe ....... ......... . .. . ........ ......... .
- mijloace de transp01t ........................... . . . ..... .

1O. Rezultate preconizate în urma acordarii subventiei

VUZAT

spre neschimbare
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Anexa B - la cerere

DATE
privind bugetul

unităţii

de

asistenţă socială în

anul . ......... .

Denumirea unităţii de asistenţă socială ....... „

..... . ............ . .... .......... „ ........ „ . ........ ..... . ... ,

Număr

. .. .... „ . . ,

de

persoane

asistate

lunar

...... „

subvenţia

sediul

lunară/persoană

asistată

................... lei

I.

Bugetul

Mii lei
TOT

Trim.

Trim.

Trim.

Trim.

AL

I

II

III

IV

Denumirea indicatorului
Venituri totale, din care:

1. Venituri ale asociaţiei/fundaţiei/cu l tului
re 1g1os 4

r.

2.

Subvenţie acordată

în temeiul Legii nr.

3411998
Cheltuieli totale, din care: 5;6

1. Cheltuieli de personal7
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele
asistate
4

La veniturile provenite din donaţii, sponsorizări şi alte venituri se vor evidenţia şi bunurile în natură la preţul

pieţei.
5

Cheltuielile prevăzute la pct. 1 - 11 nu pot fi sub nivelul subvenţiei acordate de la bugetul local.
Din subvenţia acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.
7
Din subvenţia acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat plus
obligatiile aferente, în domeniul asistenţei sociale si socio-medicale, care participă efectiv la acordarea
serviciilor de asistenţă socială.
8
Din subvenţia acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea
mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de asistenţă socială.

6
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3. Cheltuieli pentru

încălzirea şi

prepararea

hranei

4. Cheltuieli cu iluminatul
-

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor,

apă,

canal, salubrizare, telefon

6. Cheltuieli cu materialele didactice pentru
persoanele asistate
~ --

--

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de

- --

valoare- sau

scurtă durată şi

mică

-

eGhipament

-

-

- ---

1-

- - -

-

- - - - 1.-

-- -

pentru persoanele asistate
8. Cheltuieli de transport pentru persoane
asistate
~-

şi însoţitorii

lor
- ~-------=----

- · - - -·

-->----·--

r--- --- __..,._

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru
persoanele asistate
1O. Cheltuieli cu materialele pentru

curăţenie

pentru persoanele asistate
11. Cheltuieli
mijloacelor

pentru
de

funcţionarea

transport

specific

activităţii unităţii de asistenţă socială 8
12. Alte cheltuieli (consumabile de birou,
piese de schimb,

reparaţii,

etc.)

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicita subvenţia:

Mii lei
Denumirea Indicatorului

Cheltuieli totale

Din

subvenţie

Din

venituri

m baza legii proprn
nr. 34/1998

\/\ZAT
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1. Cheltuieli cu salarii le de
încadrare a personalului calificat
în domeniul

asistenţei

sociale,

care paiticipă efectiv la acordarea
serviciilor de

asistenţă socială

--

2. Cheltuieli cu hrana pentru

--

1 ~

persoanele asistate
3. Cheltuieli pentru încălzirea şi
prepararea hranei
4. Cheltuieli cu iluminatul

-

-

5. Cheltuieli pentru plata
serviciilor,

apă,

1-

~

---

1- - -

---

canal,

salubrizare, telefon
6. Cheltuieli cu materiale
didactice pentru persoanele
asistate
7. Cheltuieli cu obiecte de
inventar de mică valoare sau
scurtă durată şi

echipament

pentru persoanele asistate
8. Cheltuieli de transport pentru
persoanele asistate

şi însoţitorii

lor
9. Cheltuieli cu materiale sanitare
pentru persoanele asistate
1O. Cheltuieli cu materiale pentru
curăţenie

pentru persoanele

asistate
11. Cheltuieli pentru carburanţii
lubrifianţii

necesari în

funcţionarea

mijloacelor de

transp01t specific activităţii
de

şi

asi stenţă socială

unităţii

de specialitate

auxiliar

VtZAT
spre neschimbare
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III.

Cheltuieli

curente

funcţionare

de

lunare

în

unitatea

asistenţă

de

social ă ............................................. .

IV. Costul mediu de

întreţinere

a unei persoane

asi state/lună

(cheltuielile curente de

functionare lunare raportate la numărul de beneficiari/lună) ....................................... .

A n exa II - Regulament de organizare şifuncţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare

Obiectivul comisiei de evaluare şi selecfionare

ART. 1
Comisia de evaluare

şi selecţionare, denumită

evaluarea

şi selecţionarea asociaţiilor

acordării

subvenţiilor

fundaţii lor

I cultelor religioase recunoscute în vederea

în temeiul Legii nr. 3411998 privind acordarea unor

asociaţiil or şi fundaţiilor ţ·omâne
unităţi

I

în continuare comisie, are ca obiectiv

subvenţii

cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează

de asi stenţă socială, şi al Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.

34/1998 privind acordarea unor
juridică,

care

subvenţii asociaţii l or şi fundaţiilor

înfiinţează şi administrează unităţi

Guvernului nr. 1. 153/ 2001 , cu

de

române cu personalitate

asistenţă socială,

mod i ficări le şi comp l etările

aprobate prin

Hotărârea

ulterioare, denumite în continuare

norme metodologice.

Perioada În care comisia evaluează şi selecfio11eazii asociafiilelfundafiile!cultele religioase

ART. 2
Perioada în care comisia

evaluează şi se lecţionează asociaţiil e/fundaţi i le/cul tele

religioase începe în în luna octombrie si se fina lizeaza in luna decembrie, atunci cand vor fi
încheiate si conventiile provizorii.
Activitatea secretarului comisiei începe la data

înregistrării

la registratura DGASPC

Sector 2 a primei documentaţi i pentru solicitarea subvenţ i e i pentru anul

următor.

A tribufiile comisiei
AR T. 3
Comisia are următoarel e atri buţii :
a)

anali zează conţinutul documentaţiei

verifică

depuse de

asociaţii/ fundaţii/culte

reli gioase

respectarea de către acestea a condiţiil or legale pentru acordarea subvenţiilor;

b) Comisia de evaluare

numită

prin hotărârea consiliului local,

realizează

verificarea în

V IZAT
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şi

veridicităţii informaţiilor

teren a

raport privind oportunitatea

prezentate în cererea de solicitare a

acordării subvenţiei ,

subvenţi ei ,

întocmind un

confonn anexei nr.3 la Regulament;

c) solicită, dacă este cazul, ca raportul privind oportunitatea acordării subvenţ iei să fie
însoţit

de documente justificative pentru

susţinerea recomandărilor;

d) evaluează şi selecţionează asociaţiile/fundaţiile/cultel e re ligioase pe baza criteriilor
stabilite la art.16 din re-gulament şi prevăzute în grila de evaluare~anexa 4;
e) comunică asociaţiilor/fundaţiilor/cu lte l or re.!igloase neselecţionate motivele care au stat la
baza luării acestei decizii;
asociaţiilor/fundaţiilor/

f) propune spre aprobare Consiliului Local Sector 2 lista
cu lte lor reli gioase recunoscute în România
urmează

selecţionate,

precum

şi

nivelul

subvenţiilor

ce

a fi acordate;

g)

comunică,

la începutul lunii decembrie,

reli gioase recunoscute în România selecţ ionate, nivelul

asociaţiilor,
subvenţiilor

fundaţiilor şi

cultelor

aprobate;

Sarcinile şi responsabilităjile comisiei

ART. 4

Sarcinile şi responsabilităţile preşedintelui comisiei sunt următoarele:
a)

reprezintă

comisia în

asoc iaţiile/fundaţiile/cul tele

relaţiile

cu Consiliul Local Sector 2, DGASPC Sector 2

religioase solicitante de

şi

subvenţii;

b) coordonează activitatea membrilor şi a secretarului comisiei;
c)

verifică

d)

verifică documentaţia

e)

verifică

f)

evaluează

îndeplinirea

g)

analizează

raportul privind oportunitatea acordării

h)

evaluează asociaţiile şi fundaţiile

respectarea termenului de depunere a
de solicitare a

documentaţiei;

subvenţiei;

îndeplinirea de către asociaţie/fundaţie/cult religios a condiţiilor de eligibilitate;
condiţiilor

asistenţă

legale pentru acordarea serviciilor de

socială;
subvenţiei;

în conformitate cu criteriile

prevăzute

la art. 16

din regulament;
i)
acordarea
j)

stabileşte numărul

mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune

subvenţiei ;

stabileşte

suma reprezentând

subvenţia

care se propune a fi

acord ată unităţii

de

asi stenţă soci ală;

k) participă cu drept de vot la şedinţele de lucru ale comisiei;
1) păstrează confidenţialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul
comisiei.
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ART 5
·Sarcinile

şi responsabilităfile

a)

verifică

b)

verifică documentaţia

c)

verifică

membrilor comisiei sunt următoarele:

respectarea termenului de depunere a documentaţiei;
de solicitare a subvenţiei;
către asociaţie/fundaţie/cult

îndeplinirea de

religios a

condiţiilor

de eligibilitate;

d) evaluează îndeplinirea condiţi ilor legale pentru acordarea serviciilor de asistenţă
socială;

e)

anali zează

f)

evaluează asociaţi il e/fundaţii l e/cu ltele

prevăzute

g)
acordarea
h)

rapo1tul privind oportunitatea acordării

subvenţiei;

religioase în conformitate cu criteriile

la art. 16 din regulament;
stabi leşte numărul

mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune

subvenţiei ;

stabileşte

subvenţia

suma reprezentând

care se propune a fi

acordată unităţii

de

asistenţă socială;

i)

păstrează confidenţialitatea

datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul

comisiei.

ART 6
Sarcinile şi responsabilităfile secretarului comisiei sunt următoarele:

a) preia de la registratura DGASPC Sector 2 toate
subvenţii

pentru anul

nedesfăcute până

b)

următor,

le

îmegistrează

solicitările

pentru acordarea de

în registrul special al comisiei

şi

le

păstrează

la data la care comisia îşi începe activitatea;

organizează şedinţele

comisiei,

săptămânal

sau la solicitarea preşedintelui;

c) întocmeşte şi transmite DGASPC Sector 2 adresa prin care se solicită întocmirea
raportului privind oportunitatea acordării subvenţiei;
d)
privind

întocmeşte şi

transmite

asociaţiilor/fundaţiilor/cul tel or

religioase

comunicările

rezultatulselecţiei;

e)

întocmeşte şi

fundaţiile/cultele

f)
g)

transmite DGASPC Sector 2

religioase

sel ecţionate ,

întocmeşte şi răspunde
întocmeşte

de

comunicările

în vederea încheierii

evidenţa

privind

asociaţiil e/

convenţi ei;

documentelor emise şi primite de comisie;

orice alt document solicitat de

preşedintele

comisiei în

legătură

cu

activitatea acesteia;
h) păstrează confidenţial itatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul
com1s1et.
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Procedura de lucru a comisiei Îll vederea evaluării şi selec/io11ării

ART. 7
Evaluarea
prevăzute

asociaţiilor/fundaţii l or/cultelor

realizează

reli gioase se

pe baza criteriilor

în regulament.

ART. 8
În cadrul comisiei au drept de vot numai membrii şi preşedintele acesteia. Deciziile
comisiei se iau cu majoritate

si mpl ă,

în

şedinţe

de lucru colective, convocate.

În cazul în care apar divergenţe în luarea deciziilor, preşedintele comisiei are dreptul
de a solicita p unch1l de vedere al DGASPC Sector 2, care are caracter consultativ.

ART. 9
Pe parcursul evaluării, comisia întocmeşte lista asociaţiilor/fundaţiilor/culte l o r
religioase şi a unităţilor de asistenţă socială ale acestora eliminate în diferite etape de evaluare.

ART. 10
La

încheierea

procesului

asociaţiilor/fundaţiilor/cultelor
socială

evaluare,

de

întocmeşte

com1s1a

lista

religioase recunoscute în Romania şi a unităţilor de asistenţă

ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel puţin 60 de puncte.

ART. 11
Lista cu

asociaţiile/ fundaţiile/cultele

aprobate, se supun

aprobării

religioase recunoscute cât

şi

subvenţiei

nivelul

consiliului local pentru a cuprinde sumele în bugetul DGASPC

Sector 2, în vederea încheierii

convenţi il or

provizorii.

ART. 12
În cazul în care sumele ce urmează a fi acordate cu titlu de subvenţie depăşesc fondul
aprobat în bugetul DGASPC Sector 2 pentru anul

mmător

cu

această destinaţie,

comisia va

proceda după cum urmează:
a) propune

pentru

asociaţiilor/fundaţii l or/cultelor

aprobare

unităţile

de

asistenţă

socială

ale

religioase, în ordinea punctajului obţinut, astfel încât totalul

sumelor propuse cu titlu de subvenţie să se încadreze în fondul menţionat;
b) departajează unităţile de asi stenţă soc i al ă care au obţinut ace laşi punctaj pnn
aplicarea următoarelor criterii :
1) încadrarea în categoria de servicii sociale
2)

încadrarea în categoria de persoane beneficiare

Încadrarea în categoria de servicii sociale, prevalează încadrării în categoria de persoane
beneficiare
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ART 13
prevăzute

Listele
suma

reprezentând

la art. 1O şi 11 cuprind atât

subvenţia

asociaţiilor/fundaţiilor/cultel or

propusă

numărul

acordată

fi

a

de persoane asistate, precum
unităţil or

din

şi

cadrul

religioase recunoscute.

ART 14

La începutul lunii decembrie, comisia
religioase sel ecţionate nivelul

subvenţiilor

comunică asoci aţiilor/fundaţii lor/culte l or

aprobate prin HCL;

DispoziJii fin"le
ART 15

Documentele emise şi primite de comisie se evidenţi ază într-un registru special.
ART 16

Documentele

care

asociaţiilor/fundaţii lor/cultelor
prevăzute
activităţii

au

stat

la

re] igioase, precum

la art. 15 se predau pe

bază

baza
şi

evaluării

documentele

ŞI

şi

selecţionări i

registrul special

de proces - verbal DGASPC Sector 2, la încheierea

comisiei.

Anexa III - Raport privind oport1111it"tea acordiirii subvenţiei
Consiliul Local al Sector 2
DGASPC Sector 2

RAPORT

privind oportunitatea acordării

subvenţiei

Denumirea asoci aţiei/fundaţiei/cu l tului reli gios care a solicitat subvenţia „„ „„„„„„„„ „.„„„ „„„ „„„„ ..
Numărul/data

subvenţi ei

de înregistrare Serviciul Public

As i stenţă Socială

a cererii de solicitare a

................... „ ....... „ .... „ ........................ ....... „ ...„ ..... „„ ...„... „........... „ ....... „

Unitatea de asi stenţă socială pentru care se solicită subvenţia „„ .„ ... „„.„„„„ „„„ .. „.„
Localitatea în care are sediul unitatea de

asistenţă soci ală

„„„„„„„ .. „„ .. „„„ „.„„„.„„

Persoane intervievate (nume, prenume, funcţie) „„„„„„„„„„.„„.„ .. „„„„„„„„„ .. „„ „„
Data efectuării

evaluării

..... „ ....... „ ...........„ .......„ ..... „ .... „ ... „ ..„„. „„ .„ .... „ ...... „ ....... „„ ..

I. Necesităţil e şi priorităţile comunităţi i :
- problemele sociale existente „„„.„„„ „ .. „„„„„.„ „„„„„„.„„„„„ .. „. „.„. „„„„„ .. „„„„ „;
. ·t-ţ
- pnon
a 1'I e comuni.t_ţ„
a 11 „„ „ „ „„ „ „ „ „ „ „ „. „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „„.„. „„ „ „. „ „„ „„. „ „ „. „ „ „ ..
2. Descrierea unităţii de asi stenţă soci al ă:
- funcţionează din anul „ „ „ „„ „ „„ „ „. „ „ „ „ „ „ „„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „„.. „„. „ „ „ „ „ „ „::.:.:..:.:.::.:„„ ; .

spre
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- serviciile de asistenţă

socială

acordate .„.„ ... „„ ..„ „„ .. „„ .„ ...„„„ .„.„ ....... „ ..... „„ ....... ;

- număru l de persoane asistate .. „ „ „ „ „ „ .. „ „ .. „ „. „ „. „ „ „ .. „ „ „ „ ... „ „ „ .. „ „ „„ ..„ „ „ .... „ „ „
3. Justificarea unităţii de asistenţă social ă :
-

concordanţa

serviciile de

dintre necesităţile şi pri orităţile de

asi stenţă socială

asistenţă socială

acordate în unitatea de

ale comunităţii

şi

asistenţă social ă;

- ex i stenţa şi a altor furnizori de servicii de asistenţă socială şi tipul serviciilor acordate.
4. Acordarea serviciilor de

asistenţă socială

4.1. Instrumente de lucru utilizate „„„ „„ „„„. „„.„. „ „„„„ .. „„ ... „„ „„ .. „„„„. „„„„„„ „„„.
4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de

asistenţă soci ală

„„„„ .. „.. „„ „„„„„„.„„ „„„

4.3.,.---Date tehnice referitoare la unitatea de asi stenţă socială:
a) în cazul

unităţii

care

asistă

persoanele la sediul acesteia:

- suprafaţă locuibilă/persoană asistată. „ „ ..„ .... „„„.„„„„ .. „„„„„„ .„„„„„„„„„„„„„„ .. ;
- condiţii de cazare,

numărul

de persoane/dormitor .„.„ .... „.„ .. „„ „„ .. „„.„„ „„„ .. „„ ..... ;

- condiţii de petrecere a timpului liber „„„„.„„„„„„„.„ .. „.„„ .. „.„„„„„„„„ „„ „„.„„„„„;
- condiţii de comunicare cu exteriorul..„„.„„ .. „.„„„„„„„„.:„.:„ ... „„ ..~„„„„„ „ „„„„„„„;
- condiţii de servire a mesei„„„.„.„ ...... „„ „ .... „„.„ .... „„„ .. „„ .. „„ ..„.„„„ .. „.„„„ „„„„„ .. ;
condiţii

alte

funcţie

în

de

tipul

de

serv1c11

de

asistenţă

socială

acordate ...... .......„ ...„„ ..... „ .........„ .... „.„ ........ „ ....... „ ................ „.. .„... „.. „ ....... „„ ..... „ ..... „ ..... ;
- grupurile sanitare: „„„„ „. „ la .„„„„„ „persoane asistate;
- 1 lavabou la „ „.„ „ ... „. persoane asistate;
- 1 duş/cadă la„. „ „„„„ persoane asistate;
- cond iţiile de preparare şi servire a hranei „„„„„„„„„„.„„„„.„„ .. „„„„„„„„„„„„„„„;
b) în cazul

unităţii

care

asi stă

- frecvenţa intervenţiilor,
-

posibilităţi

persoanele la domiciliul acestora:

numărul

de vizite/săptămână .„„„ .. „„„ „„ .. „.. „„.„„ .... „„ ...... „ ;

ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu

familia„ .. „ .......... „ ..... „ ..... „ ........ „ ... „ ............. .„ .. „ ........... „ ..... .„....„ ...„....... „„ ...... „ ........... „.;
-

posibilităţi

ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de

asistenţă

socială

........ ... .... .. ... .. ........ ... .. ..... ... ............................................................................... ,
- condiţii de transport al mesei „„ .... „ „.„ ... „. „ ...... „ .. „.„„.„ ... „ „„ „„ .. „„ ... „„„„.„ .... „„ „ ;
- operativitatea
4.4.

Date

intervenţiei

privind

...... „„ ..... „ ...... „ ........ „„ ... „ ....... „ .. „„. „ ..... „ .. „.......... „ ....... „

personalul

de

specialitate

unităţii

al

de

asistenţă

social ă

(personal calificat/persoane asistate) .„ ................. ............ „ ... „.„ .. „... „........ „ ........ ......................
4.5. Procedura prin care persoanele asistate

îşi

pot exprima

nemul ţumiri le

privind serviciile

primite ... . ..................... ..... .. .... .... . .. .. „„„„„ .. „„„„„„„„ .. „„.„„„„„.„.„„„

VIZAT
spre neschimbare
SECR ElAR~_ -·

26

5. Resurse umane
5.1. Numărul total de personal: .............................................. ........................ , din care :
- de conducere ......................................................... ..................................................... ;
- de execuţie ................................................................................... .............................. ;
- cu contract individual de muncă ................................................. ................................ ;
- cu contract de voluntariat .................................... , din care .......... persoane varstnice.
5.2. Personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate auxiliar
care participă efectiv la acordarea serviciilor sociale. Se completează pentru fiecare funcţie:
Funcţia/profesie/ocupaţi e/calificare/încadrarea

în Clasificarea ocupaţiilor din România (şase

caractere):
a) .......................................................................
b) ·······································································
c) ................................................................... .
6. Alte proble1ne identificate ................................................................................. „

.. . ~ · · ·

7. Propunere privind oportunitatea acordării subvenţiei pentru unitatea de asi stenţă socială :
a)

numărul

de persoane asistate lunar. .......... ............................................................ ... ;

b) subvenţia ce urmează să fie acordată în anul ...................................................... lei.

Reprezentant Comisie

Reprezentant ON G

A nexa IV - Grila de evaluare

GRILA DE EVALUARE
Denumirea asociaţiei/fundaţiei/cu ltului ·religios recunoscut în Romania, acreditat ca
furnizor d e servicii sociale, potrivit legii solicitant/e ........... ................. ... „

Etapa 1 -Verificarea

respectării

termenului de depunere a

..... .. ........... .

documentaţiei

Nr./data înregi strării la DGASPC SECTOR 2:

VIZAT
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Rezultatul etapei 9 :

Documenta/ia afost depusă în termenul legal, procesul de evaluare continuă. I_!
Documenta/ia nu a fost

depusă

în termenul legal, procesul de evaluare este sistat. l_I

Semnătura

Membrii comisiei

Data

(numele şi prenumele)

-

-

----~

Etapa 2 - Verificarea

administrativă

Rezultatul Observaţii 11

Tipul documentului

verificării

DA
a) Cererea de solicitare a
modelului

prevăzut

subvenţiei

NU

(cerere de solicitare), conform

în anexa nr. 1 la Regulament de aplicare a

prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor
asoci aţiilor/fundaţiilor/culte lor

personalitate

10

juridic ă,

care

religioase

subvenţii

române

cu

înfiinţează şi admini strează unităţi

de asi stenţă socială
b) U ltimul

bi lanţ

judeţeană

c) Balanţa

contabil, înregistrat la

direcţi a finanţelor

sau la administraţia financi ară

contabilă

de depunere a

de verificare

publice

municipală

eliberată

înainte de data limita

so licitării

d) Certificat de atestare fi scala
e) Certificatul de acreditare

f) Licenta pentru servicii

9

Se bifează

11

Se bifează
Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU

VIZAT
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Rezultatul etapei:

Procesul de evaluare continuă pentru
Documenta/ia este
unităţi

de

incompletă,

următoarele unităfi

de asistenfă socială:
~dstat

procesul de evaluare este

p entru

următoarele

asistenfă socială:

Semnătura

Membrii comisiei
(numele şi-prenumele)

Data
- - -=- - - - - - - - -

-

-

Etapa 3 - Verificarea

eligibilităţii

Verificarea îndeplinirii de

către

asociaţie/fundaţie/cult

religios recunoscut în Romania,

acreditat ca furnizor se servicii sociale a condiţiilor de eligibilitate

Condiţia

Rezultatul Observaţiiu
verificării 1 2
DA NU

Documentul analizat

persoană juridică Certificatul de acreditare
de drept privat rară
scop patrimonial, acreditate ca Certificat de mscnere m
. ..
furnizori de serv1cu sociale,
registrul
potrivitlegii
asociaţiilor/fundatiilor/cultelor

1.

Este

română

Licenta de functionare
2. Are activitate de asistenţ~ Cap. II pct. 4 din cererea de
soci al ă care se adreseaz~ solicitare

VUZAT
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beneficiarilor din Sectorul 2

Pct. 5 din Fişa tehnică pnvmc
unitatea de asi stenţă social~
prevăzută în anexa A la cererea de
solicitare
3.Detin licenta de functionare Licenta daca au . ... sau daca nu sac
pt serv sociale pt care solicita obtina pana cel mai tarziu 111
subventia (pana la data de 31 31 decembrie 2021
decembrie_202 L)
4.Solicita
subventii
in Anexa B-Buget pct I
completarea
resursel01
financiare proprii
_RezultatuLetapei 14 :

__

-- -

Asociaţia/Fundaţia îndeplineşte condiţiile
continuă.

de eligibilitate, procesul de evaluare

l_I

Asociaţia!F11ndaţia

nu

îndeplineşte condiţiile

de eligibilitate, procesul de_ evaluare

este sistat. l_I

Membrii comisiei

Semnătura

Data

(numele şi prenumele)

Etapa 4 - Verificarea tehnică
Evaluarea îndeplinirii

Prezenta

etapă

condiţiilor

a grilei de evaluare se

asociaţiei/fundaţiei/cult ului

Unitatea

Numărul

Condiţia

de

legale pentru acordarea serviciilor de

asistenţă

întocmeşte pentru fiecare

asi stenţă soci al ă.

unitate de

asistenţă socială

a

religios evaluat.
socială„„ .... „.„ ... „.„.„ .. „ ..„„„ .............. „ .. „ ... „.„.„ ..... „.„.,

de beneficiari pentru care se

solicită subvenţia

Documentul analizat

.„

.. „ . „ •..

sediul

„ „ . .. .. „„„ ...„.

Rezultatul Observaţii 1 6
verificării 15

DA

INU

VIZAT
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1. Se încadrează în liniil~ Fişa tehnică
de
subvenţionare
prioritare
2.
Pentru
acordare.: Fişa tehnică şi bugetul
servici ilor de asistent~ asistenţă socială
socială sunt utilizate ş
alte resurse
--

Serviciile de
solicită

17

:

asisten/ă socială

sunt acordate cu îndeplinirea condifiilor legale; se

DGASPC Sector 2 raportul privind oportunitatea acordării subvenfiei. l_I
Serviciile de

se

de

- · --

~

Rezultatul etapei

unităţii

solicită

asistenfă socială

nu sunt acordate cu îndeplinirea condijiilor legale, nu

raportul privind oportunitatea acordării subvenţiei. l_I

'Membrii comisiei

.

Semnătura

Data

,

I

(numele şi prenumele)

Se bifează
Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU

15
16

17

Se bifează

VQZAT
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Etapa 5 - Evalu area de teren
Rezultatul raportului de oportunitate 18

Prezenta
socială

etapă

întocmeşte

a grilei de evaluare se

asistenfă

a asociaf iei/fundafiei/cult ului relig ios evaluat

Raportul de oportunitate este favora bil
continuă.

acordării

subvenfiei, procesul de evaluare

U

Raportul de oportunitate nu este favorabil
sistat.

pentru fiecare unitate de

acordării

subvenfiei, procesul de evaluare este

U

Membrii comisiei

--

Semnătura

Data

(numele şi prenumele)

Etapa 6 - Evaluarea criteriilor prevăzute în Regulament

Punctaj acordat

Punctaj

maxim
6.1. Justificarea

unităţii

de

asistenţă

social pentru care se

solicita subventia, în raport cu necesităţile şi priorităţile de
asi stenţă socială

ale comunităţii

6.2. Ponderea cheltuielilor cu serviciile de
din totalul cheltuielilor

asistenţă socială

asociatiei/fundaţiei/cultului

religios

pe ultimele 12luni

\J\ZAT

spre neschimbare
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6.3 Ponderea cheltuieli lor cu serviciile de
din totalul veniturilor

asistenţă soci al ă

asociatiei/fundaţiei/cultului

religios

pe ultimele l 21uni
6.4. Resurse materiale

umane adecvate

Şl

acordării

serviciilor de asistenţă socială
-

6.5. Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de
întreţinere

în unitatea de

lunară solicitată

asistenţă social ă şi subvenţia

pentru acea unitate de asistenţă socială

REZULTATUL APLICĂRII CRITERIILOR DE EVALUARE
~
~
~
~~

-

Nr. Criteriul

-

-

~

-

Punctaj

crt.

6. 1.

acordat
unităţii

Justificarea
raport cu

6.2.

de

asistenţă

sociala pentru care se solicita subventia, în

necesităţile şi priorităţile

de asi stenţă socială ale

Ponderea cheltuielilor cu serviciile de
cheltuielilor

6.3

asociatiei/fundaţiei/cultului

Ponderea cheltuielilor cu serviciile de
asociatiei/fundaţiei/cu l tului

comunităţii

socială

asistenţă

din totalul

religios pe ultimele 12 luni

asi stenţă socială

din totalul veniturilor

religios pe ultimele 12 luni

6.4. Resurse materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de
Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de
6.5.

- -

asistenţă socială şi subvenţia lunară solicitată

întreţinere

asistenţă socială

în unitatea de

pentru acea unitate de

asistenţă

socială

PUNCTAJ FINAL
Etapa 7 - Stabilirea
asistenţă socială

număru lui

mediu lunar de persoane asistate În unitatea de

pentru care se propune acordarea subvenfiei
Număr

1. Număr de persoane pentru care

asociaţia/fundaţia/cultul

religios

solicită subvenţia

2. Număr de persoane propuse în Rap011ul de oportunitate
PROPUNEREA COMISIEI
Justificarea propunerii comisiei: ..... „

. . „ . . .. .... .. . . .. „ .. „ . . . „ „ .. „ ... „ .. „ . ... „ ... „ ........ „ ..

-

·----::--;
\HZAT

I

I
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SECREJJ\B_

33

--

Etapa 8 - Stabilirea sumei reprezentând
unităţii

de

subvenţia

care se propune a fi

acordată

asistenţă socială

Suma
i~subvenţia--solicitată~de-asociaţie/fundaţie/cult reli gios
'lei/ an)
2. Subvenţia propusă în Raportul de oportunitate (lei/ an)

PROPUNEREA COMISIEI

(I ei/persoană/I ună)

(lei/an)
Justificarea propunerii comisiei: ............................................................... ........... .

!Membrii.. comisiei

Semnătura

Data..

(numele şi prenumele)

VIZAT
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Anexa V -

Convenţie pentru

Asociaţia/ fundaţia/

acordarea de servicii de

asistenţă

socialli

cultul religios .... .... ...... ............ .. .... .. . . .

Nr . ...................... ./............................................ .
CONVENŢIE 19

pentru acordarea de servicii de asistenţă

socială

În baza prevederilor Legii nr. 3411998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor/
fundaţiilor/cultelor

religioase

române cu personalitate juridică,

administrează unităţi

de asistenţă socială,

care

înfiinţează

ş1

Consiliul Local Sector 2 prin DGASPC Sector 2, cu sediul în Bucuresti , str. Olari 11-1 5.,
deschis la Trezoreria .. .............. , reprezentat de
.. .... ...... . ................................ , în calitate de ............ ... „ .. „ ... . . ..... .... . . ......... . . .
şi
Asociaţia/Fundaţia/Cultul

religios .................................................„ • . •• •. • •. •• •• . ......... . .. • . • ... „

sediul în ...... .. .. .. .. .... ................... . ................ „

.•...... . .•.•• • •••••• • •• • ••••• • ••••••• ••••• •••••• ,

_ c

telefon

virament20

.... .. ........................................, cod fiscal .................................., cont
................................................................................................................... ,

deschis
reprezentată

la .................. ................ ................. ..................... ........ ...................................... ,
de(nume şi prenume) .......................................... ............... „

• . ..

.....• •• • •••• •• • •• • ••• •• •• ,

au convenit următoarele:

I. Obiectul convenţiei
către Asociaţia/Fundaţia/Cultul

1. Acordarea de
asistenţă social ă,
număr

2.

în confo1mitate cu

mediu lunar de

Subvenţionarea

acordate de

de

fi şel e

religios ... .... ............... a serviciilor de

tehnice ale

unităţilor

de

asistenţă soc ială,

pentru un

persoane asistate.
către

consiliul local de la bugetul local a serviciilor de

asociaţie/fundaţie/cult

asistenţă social ă

reli gios recunoscut, în limita sumei de ............. „

..

lei în

anul.. . . ... .
3. Asociaţia/Fundaţia/Cultu l reli gios se angaj ează să asigure din venituri proprii, conform
bugetului/bugetelor unităţii de asistenţă socială cheltuieli curente de funcţionare, respectiv cu
suma de lei în bani

şi/sau natură, după

cum urmează:

- în bani ............ ....................... ......... .lei;
- în

19
20

natură

....... .................................. lei.

Provizorie/ definitivă
cont bancar special pentru subvenţie

VIZAT
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II. Durata convenţiei
1. Durata

convenţiei

este de la 1 ianuarie

decembrie a anului pentru care se
2. Durata

convenţiei

până

la

aprobării

3. Durata
prevăzută

III.

data de 31

la data încheierii

convenţiei

acordă subvenţia).

provizorii este de la data de 1 ianuarie

efiniîive, aar nu mai târziuae 300e ziieae laClata
stat/data

depăşi

(nu poate

„ . „ „ .......... „ ...

până

intrării

în vigoare a 1egllbugetuluiae

bugetului local.

convenţiei

definitive este de la data

încetării convenţiei

provizorii

până

la data

la pct. 1.

Obligaţiile asociaţiei/ fundaţiei/

1. acordarea serviciilor de

cultului recunoscut sunt:

asistenţă socială

potrivit

fişelor

de

asistenţă

asistenţă socială

acordate

tehnice ale

unităţilor

socială;

2. utilizarea

subvenţiei

în exclusivitate pentru serviciile de
subvenţia

categoriilor de persoane asistate pentru care
3..:iepuncrea,

până

la data de 5 a

asistenţă socială şi
subvenţia pentru

subvenţiei

utilizarea

luna

curentă

fiecărei

a fost aprobată;

luni, a raportului privind acordarea serviciilor de
acordate în luna

anterioară şi

la DGASPC SECTOR 2.

4. depunerea, în termen de 15 zile de la data

încetării convenţiei

în anul pentru care a fost

privire la datele,

Bucureşti/

informaţiile şi

agenţiile judeţene

documentele care au stat la baza

oricărei modificări

care au stat la baza aprobării

oricărei modificări

cu

aprobării subvenţiei ;

DGASPC Sector 2 din subordinea Consiliului
cu privire la datele,

informaţiile şi

documentele

asociaţiei/ fundaţiei/cultului

religios/

unităţii

de

asi stenţă

a persoanelor împuternicite de DGASPC Sector 2 din subordinea Consiliului Local

Sector 2

să

utilizare a

efectueze controlul privind acordarea serviciilor de

subvenţiei ,

precum

şi

subvenţie şi rămase
Obligaţiile

asistenţă socială şi

modul de

punerea la dispoziţia acestora a documentelor solicitate;

8. restituirea, în termen de 5 zile de la încetarea

IV.

plăţi şi inspecţie socială,

subvenţiei;

7. asigurarea accesului la sediul
social ă

pentru

Consiliul Local Sector 2, în scris, a

6. comunicarea în te1men de 30 de zile la
Local Sector 2, în scris, a

utilizarea

încheiată convenţia;

5. comunicarea în termen de 30 de zile la
respectiv a Municipiului

definitive, la DGASPC

asistenţă socială şi

SECTOR 2 a raportului privind acordarea serviciilor de
subvenţiei

a cererii privind

convenţiei,

a sumelor primite cu titlu de

necheltuite până la 31 decembrie.

DGASPC Sector 2 din subordinea Consiliului Local Sector 2 sunt:

1. Acordarea, până la data de 25 a fiecărei luni, a subvenţiei aprobate;
2. Acordarea de

asistenţă

de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de

asistenţă socială
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şi

utilizarea subvenţiei de către

V.

asociaţie

I fundaţi e I cult religios recunoscut.

Forţa majoră

Partea care

invocă forţa majoră

are

obli gaţia

de a notifica celeilalte

părţi,

şi

imediat

in mod

complet, producerea forţei majore şi de a lua orice măsură care îi stă la dispoziţie în vederea
încetări i

acesteia.

Dacă forţa majoră acţionează

orice parte are dreptul
fără

ca nici o parte

să

sau se

estimează că

notifice celeilalte

să poată

părţi

va

acţiona

o

perioadă

mai mare de 3 luni,

încetarea de plin drept a prezentei

convenţii ,

pretinde daune-interese.

Fo11a majoră exonerează păt1ile de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezenta convenţie.
În situaţia în care DGASPC Sector 2 din subordinea Consiliului Local Sector 2 se află în
imposibilitate de

plată datorită

asistenţă soci ală

au fost acordate cu respectarea condiţiilor care au stat la baza acordării

subvenţiei, subvenţia

unor cauze de

se poate acorda

şi

forţă majoră şi

retroactiv pe o

în

această perioadă

perioadă

care nu poate

serviciile de

depăşi

3 luni

calendaristice.
În cazul încetării forţei majore ca1e a condus la imposibilitatea de plată, DGASPL Scctu1 2
din subordinea Consiliului Local Sector 2 va notifica imediat

asociaţiei/ fundaţiei

I cultului

religios recunoscut această situaţie.
În perioada în care, datorită unor cauze de forţă maj oră, asoci aţia/ fundaţia/cultul religios se
află

în imposibilitate de a acorda serviciile de

asistenţă socială, subvenţia

nu se

acordă.

VI. Suspendarea convenţiei
Prezenta convenţie se

suspendă

în cazul nerespectării

obligaţiilor prevăzute

la cap. III pct. 3 şi

7.
DGASPC Sector 2 din subordinea Consiliului Local Sector 2 va notifica
fundaţia/cultul re li gioscă subvenţia

pe Juna respectivă nu se mai

asociaţia/

acordă.

VII. Încetarea convenţiei
Prezenta convenţie încetează:
a) prin acordul de voinţă al părţilor;
b) prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părţi ;
c) la data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care convenţia nu a fost
rezi l iată;

d)

dacă forţa majoră acţionează

sau se

estimează că

va acţiona o

perioadă

mai mare de 3 luni.

În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin prezenta convenţie,
partea

lezată

va notifica

corespunzătoare

părţii

în

culpă să depună

toate

dili genţel e

pentru executarea

a clauzelor contractuale.
vrz.t,~r ---·-·--·

spre

neschirn tJ~n~
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Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea
lezată

poate rezilia în mod unilateral

VIII. Modificarea

convenţ i a.

convenţiei

Modificarea prezentei convenţii poate fi făcută la notificarea părţii care o soli cită, prin act
adiţional,

cu acordul ambelor pă11i.

IX. Litigii
În caz de litigiu părţile vor încerca soluţionarea acestuia în mod amiabil.
În cazul în care nu reuşesc soluţionarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluţionează de
către instanţele judecătoreşti,

X.

Dispoziţii

potrivit legii.

finale

Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentei convenţii, trebuie să fie
transmisă

în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât

şi

în momentul

pnm1rn.

ider, 1.tatee. ·•1izua1a· a proiectului va fi 'asigurată de 'căfre beneficiar prin.utilizarea şi afişarea Ia
1

loc vizibil a siglei finanţatorului si a beneficiarului, însemne care vor fi utilizate la sediul
centrului destinat pentru derularea activitaţilor şi la sediul administrativ al ONG-ului.
Prezenta

convenţie

s-a încheiat la sediul DGASPC Sector 2 din subordinea Consiliului Local

Sector 2, în două exemplare.

DGASPC Sector 2
Director General

Asociaţia/

Fundaţia/C ultul

religios
Reprezentant legal

Data ... „

••..• . . „ „ . „ „ . „ „ . „ „ „ „ . „ . „

VIZAT
spre neschimbare
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Anexa VI - Raport privind acordarea serviciilor de
Asociaţia/Fundaţia/Cultul

asistenţă socială şi

utilizarea subvenţiei

religios recunoscut ....................„.„„„ ...... ..........„ ... „..................... .

RAPORT

privind acordarea serviciilor de as i stenţă socia l ă şi utilizarea subvenţiei în
luna „„„ .. „„.„„anul „ . ..... „„„.

În baza Convenţiei nr. „„ „ „„„„ „„„„„., încheiată la data „„„.„ .. „„„„ între DGASPC Sector 2
Sector 2 şi Asoci~a/Fundaţia/Cultul religios

din subordinea Consiliului Local
.„„ .„„ .„.„„ „.„„. „„, cu sediul în
„„. „„. „„„„„ „„„„ lei,

acordată

„.„ „„.„„„„.„ „„„. „.„„ .. „.,

subvenţia

în

sumă

de

în luna„„„„„„.„„„„„„, a fost utilizată după cwn urmează:

. . 21
I. Raport de act1v1tate
1. Descrierea pe scurt a

derulării

servicii lor de asistenţă socială până la data întocmirii

raportului (beneficiarii, servicii de asistenţă social ă acordate, resurse umane, eventualele
modificări
depăşi

în desfăşurarea activităţilor, colaborarea cu alţi paiteneri etc.; descrierea nu va

o pagină):

- activităţi planificate şi realizate;
- activităţi planificate şi nerealizate;
- activităţi neplanificate

şi

realizate;

- rezultate obţinute .

2. Numărul total22 de persoane beneficiare pentru care s-a cheltuit subvenţia în luna
raportată,

din care, pe fiecare unitate de

asistenţă socială:

........................................................................................... ,
...........................................................................................,

21

22

Se va completa pentru fiecare unito te/tip de unitate de asistenţă socială.
Numărul de persoane beneficiare din toate unităţile de asistenţă socială ale asociaţiei/fundaţiei/cultului religios.

V~ZAT
spre neschimbare

I
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II. Raport financiar23 :

- valoarea subvenţiei de la bugetul local ................................................... ;
- dobânzi bancare (cumulate pentru perioada respectivă) .................. .... ···········=

···· ;

- sold în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului de cont .................. ;
- sold în

casă

la începutul perioadei raportate .............................................................. ;

- sold la sfârşitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont .... ......................... ;
- sold în casă la sfârşitul erioadei de rapo11are ........................... ............... .... ..............

Mii lei
Cheltuieli

Cheltuieli totale

• .&..:"" -

Cheltuieli

Cheltuieli

din

subvenţionate

contribuţia

·conform Legii ·

asociaţiei/

m.34/1998

fundaţiei/cuitul ui

- 1~-----·

1. Cheltuieli de personal pentru
personalul de specialitate de
şi

îngrijire

asi stenţă

şi

personalul de specialitate
auxiliar
2.

Cheltuieli cu hrana pentru
beneficiarii cantinelor sociale
sau

a1

altor

servicii

acordare a hranei, precum

de
şi

pentru beneficiarii centrelor
rezidenţiale

3. Cheltuieli pentru

funcţionării

necesari
mij loacelor

carburanţii

de

pentru centrele de zi,

transport
unităţile

de îng rijiri la domiciliu

ş1

Se va com pleta atât centralizat pentru toate unităţile de asistenţă socială ale asociaţiei/fundaţiei/cultului
reUgios, câtş i distinct pentru fiecare unitate de asistenţă socială.

23

VIZAT

!

I
SECf3 ET~.f3 ___:

spre neschimbare
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cantinele sociale

4. Cheltuieli de

întreţinere

încălzire,

gospodărie:

iluminat,

~.

~

salubrizare,

ŞI

poştă,

canal,
telefon

-

şi

internet
TOTAL

Justificarea cheltuielilor (se anexează în copie documentele justificative pentru cheltuielile
efectuate din subvenţia acordată) :

Natura/

nr./

data Emitentul

documentului

documentului

justificativ

justificativ

Suma (lei)

Bunuri/ servicii

Observaţii

achiziţionate

TOTAL:

Reprezentantul legal al

Responsabil financiar al

asociaţiei/ fundaţiei/cultului

unităţii

de asistenţă socială,

religios,

(numele şi prenumele)
(numele şi prenumele)
Semnătura şi ştampila

Semnătura

VtZAT
spre neschimbare

SEC Rl;.!!~F-~----

!
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Anexa VII - Raport atribuire subvenţii în baza Legii 3411998 pentru anul _ __
RAPORT ATRIBUIRE SUBVENTII
ASOCIATIILOR/
FUNDATIILOR/CULTELOR
RELIGIOASE IN BAZA LEGII 34/1998
PENTRU
'
'
'
.
ANUL _ __

I.
„

Nr.

Denumire

Crt

Organizaţie

PROPUNERI

I

Nr.

Suma

benefeciari

solicitată

pt care se

pentru

solicită

anul

I

acordă

subvenţie

--

I
I

subvenţia

II

Suma

Nr.

aprobata

benefeciari

pentru anul

pt. care se

1

1.

11

2.

I

3.

~
~

..

4.

I
I

5.

.

,Om <:

:JJ (/) --,
1mo N
l..!;~
3~

6.

i~

I ~..,., 'CS

li
li

~

1

7.

·1

TOTAL

I

I
I

. - ·;..J Q)

""'{

.!

\(O

I
I
li

42

I

I

'.

"

Membrii comisiei (numele şi prenumele)

Semnătura

I

Data
~

--

1

I

I

I

I

-I
11

I

l
I

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

FEROIU DUMITRU-SILVIU
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Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 26612'6.08.2021

SECRETAR
Nivelul mediu lunar al subvenţiilor, tipurilor de servicii sociale şi a categoriilor de cheltuieli curenfie de funcţionare a l ~nităţilor de
asistenţă socială pentru care se acordă subvenţii de la bugetul local al Sectorului 2 pentru anul 2022, ~rin Direcţia Geneir~lă de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sectorului 2
I
Nr.
crt.

Cod
serviciu
social

o

Categorii (tipurile) de servicii
sociale organizate ca centre de
servicii sociale

2

Servicii/activităţi

principale

Nivelul mediu
lunar al
subvenţiei(lei)

Oategorii de cheltuieli ]curente care
pot fi decontate pgtrivit Legii
34/ 1998

4

5

400

I .Cheltuieli de personal pentru
personalul
de
specialitate
de
îngrijire şi asistenţă şi personalul de
specialitate auxiliar;
I
2. cheltuieli cu hnja na pentru
persoanele asistate,
3. cheltuieli pentru ~1ncălzirea si
pţepararea hranei,
4. cheltuieli cu iluminatrl ,
5. cheltuieli pentru plata serviciilor
ava, canal, salubrizare, telefon,
6JI cheltuieli cu materi~le didactice
pentru persoanele asista~e,
7. cheltuieli cu obiect4 Jde inventar
de mica valoare sau sc~rta durata si

3
SERVICII- SOCIALE FĂRĂ CAZARE

Centre de zi pentru persoane vârstnice
asistenţă şi

l.

8810 CZ-V-J

I. Centre de zi de
recuperare

2.

8810 CZ-V11

II. Centre de zi de socializare

şi

petrecere a timpului liber (tip
club)

Consiliere psihosocială şi informare
Consiliere juridică
Socializare şi petrecere a timpului
liber
Terapii de recuperare şi relaxare
Organizare şi implicare în activităţi
comunitare şi culturale
Asistenţă şi suport pentru familia
persoanei vârstnice
Suport pentru realizarea activităţilor
administrative şi gestiunea bunurilor
Alte activităţi, după caz: linie
telefonică de urgenţă, orientare
vocaţională,
acţiuni
caritabile:
acordare de alimente, ajutoare

'--~....._~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~'--~~~~~~~~~~~-=-~~-'-

4

00

1

materiale şi financiare, terapii de
relaxare, activităţi culturale, activităţi
administrative etc.

echipament
pentru
persoanele
a;;istate,
cheltuieli de tra~sport pentru
persoanele asistate si insotitorii lor,
8. cheltuieli cu materiale sanitare
pentru persoanele asistate,
9. cheltuieli cu materiale pentru
curatenie pentru persoanele asistate,
1O. cheltuieli pentru carburantii si
lubrifiantii necesari in functionarea
~ijloacelor de transport specific
activitatii unitatii de asistenta
sociala.

J

J

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu
Unităţi

3

88 I OID-I

I.

4

88 I O ID-III

II. Servicii la domiciliu destinate
persoanelor adulte cu dizabilităţi
prin echipa mobilă

de îngrijire la domiciliu

dizabilităţi,

Ajutor pentru realizarea activităţilor
de bază ale vieţii zilnice Ajutor pentru realizarea activităţilor
instrumentale ale vieţii zilnice Consiliere familială
Integrare socială şi participare
Informare
Evaluare
Îngrijire personală
Alte activităţi, după caz: terapii de
recuperare,
îngrijiri
medicale,
activităţi de amenajare şi adaptare
mediu ambiant etc.

r

;:.:-~

persoane aflate în

450

450

situaţie

de dependenţă

I .Cheltuieli de personal pentru
personalul
de
specialitate de
îngrijire şi asistenţă şi personalul de
specialitate auxiliar
2.Cheltuieli
cu
hrana
pentru
persoanele asistate;
3.Cheltuieli
pentru Ii carburanţii
· fu ·
necesan
ncţ1onam ~nităţilor de
îngrijiri la domiciliu;
4.Cheltuieli
de
întreţinere
ş1
gospodărie: încălzire, iluminat,
apă,
canal, salubrizare, poştă,
telefon şi internet;
5[ Materiale sanitare şi de curăţenie
pentru persoanele
v

• •

V'.LAT

r.eschimbare

SECRETAR

2

I
Centre de zi pentru persoane adulte cu

5

8899 CZ-D-I

I. Centre de zi

6

8899 CZ-D-11

II. Centre de servicii de
.
recuperare neuromotorie de tip
ambulatoriu

dizabilităţi

Informare
Evaluare
Recuperare/Reabi I itare

iI
500

I

funcţională

I Integrare/Reintegrare

I
500

socială

Asistenţă medicală

Servicii de

suport Îngrijire personală
Integrare socială şi participare
Hrană

Reabilitare

şi

I

ambient: mici
altele

amenajări, reparaţii şi

asemenea
Asistenţă medicală

1. Cheltuieli de personal pentru
personalul de specialitate
de
îngrijire şi asistenţă şi personalul de
specialitate auxiliar;
2. cheltuieli cu hrana pentru

persoanele asistate,
~
3. cheltuieli pentru incalzirea s1
prepararea hranei,
4. cheltuieli cu ilumina I ,
5. cheltuieli pentru plata serviciilor
apa, canal, salubrizare, telefon,
6. cheltuieli cu materiale didactice
pentru persoanele asistate,
7. cheltuieli cu obiecte de inventar
de mica valoare sau scurta durata si
echipament
pentru
persoanele
asistate,
7. cheltuieli de transport pentru
persoanele asistate si i~sotitorii lor,
8. cheltuieli cu mate ~iale sanitare
pentru persoanele asistate,
9. cheltuieli cu mat~riale pentru
curatenie pentru persoanele asistate,
I O. cheltuieli pentru carburantii si
lJ brifiantii necesari in functionarea
ryijloacelor de transport specific
activitatii unitatii de asistenta
I . 1a.
soc1a
I

J U„J.\I

; :; - . . .
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3

I

I

Centre de zi pentru copii: copii În familie, copii separaţi sau În risc de separare de
7

8891 CZ-C-11

I. Centre de zi pentru copii aflaţi
în situaţie de risc de separare de
părinţi

8891 CZ-C HI
8

Consiliere psihosocială şi
suport emoţional
Supraveghere Îngrijire

II. Centre de zi de recuperare
pentru copii cu

Educare

şi

dezvoltare timpurie
Asistenţă şi recuperare
medicală , după caz

dizabilităţi

450

1 - - - -- - - - - 1

450

8891 CZ-C-IV

III.

Centre

pregătirea şi

10

11

8891 CZ-C-V

8891 CZ-C-VI

de zi pentru
sprijinirea integrării

sau reintegrării
copilului în familie
IV. Centre de zi de coordonare
şi informare pentru copiii străzii
V. Centre de zi pentru
dezvoltarea deprinderilor
viaţă independentă

Alte terapii de recuperare
Suport pentru dezvoltarea
abilităţilor pentru viaţă

persoanele asistate,

450

I

3. cheltuieli pentru incalzirea si
prepararea hranei,
4. cheltuieli cu iluminatul ,

independentă

Socializare şi petrecere a
timpului liber
Reintegrare familială şi
comunitară .
Consiliere juridică, după caz
de I Orientare vocaţională
Conştientizare şi sensibilizare
a populaţiei
Alte activităţi: masă şi
preparare hrană caldă, menajgospodărie, alte activităţi
administrative etc.

I .Cheltuieli de person1 pentru
personalul de specialitate de
îngrijire şi asistenţă şi personalul de
specialitate auxiliar;

1. cheltuieli cu hrana pentru

~--+---------'-r---------------+-------------+---------1

9

părinţi

450

5. cheltuieli pentru plata serviciilor
apa, canal, salubrizare, ~elefon,
6. cheltuieli cu materiale didactice
pentru persoanele asistate,

450

7. cheltuieli cu obiecte de inventar
de mica valoare sau scurta durata si
ec~ipament pentru perso
l anele
asistate,
7. cheltuieli de transport pentru
persoanele asistate si insotitorii lor,
8. cheltuieli cu materiale sanitare
p,entru persoanele asistate,
91. cheltuieli cu materiale pentru
curatenie pentru persoanele asistate,
I O. cheltuieli pentru carburantii si
lubrifiantii necesari în functionarea
4

'"!;lijloacelor de transport specific
activitatii unitatii de asistenta
sociala.
11

I

Centre de zi pentru familie cu copii
12

8899 CZ-F-I

I. Centre de zi pentru
consiliere şi sprijin pentru
şi copii

părinţi

Consiliere psihosocială pentru
familie şi copil
Supraveghere Informare
Consiliere familială
Consiliere juridică
Educaţie în puericultură
Reintegrare familială
Educaţie extra curriculară
Socializare
şi
reinserţie
socială Suport emoţional
Alte activităţi : administrative
etc.

V ILA.I
:-:-;; :-~ r.cschir.r~(A rc
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450

1. Cheltuieli de personal pentru
personalul de specialitate de
îngrijire şi asistenţă şi ~ersonalul de
specialitate auxiliar;
2. cheltuieli cu h~ana pentru
persoanele asistate,
3. cheltuieli pentru incalzirea s1
prepararea hranei,
4. cheltuieli cu iluminatul ,
5. cheltuieli pentru plata serviciilor
apa, canal, salubrizare, telefon,
6. cheltuieli cu materiale didactice
pentru persoanele asistate,
7. cheltuieli cu obiecte de inventar
de mica valoare sau scurta durata si
echipament
pentru
persoanele
aSistate,
7. cheltuieli de tranjsport pentru
persoanele asistate si însoţitorii lor,
8. cheltuieli cu materiale sanitare
pentru persoanele asistate,
9. cheltuieli cu materiale pentru
. pentru persoare
I Ie asistate,
.
curateme
10.cheltuieli pentru carburantii si
1
h1brifiantii
necesari in functionarea
mij Joacelor de trans~ort specific
activitatii unitatii de asistenta
5

,I

sociala ..

adicţii: droguri, alcooI, lalte substanţe toxice letc.
1

Centre de zi pentr u persoane toxico -dependente, pentru persoane cu diferite
8899CZ-AD-III

I. Centre de zi pentru asistenta
integrată a aducţi ilor

Consiliere psihosocială
Informare
Consiliere fami l ială
Consiliere vocaţională
Terapie ocupaţională
Educare şi socializare
Grup de suport

450

1. Cheltuieli de personal pentru
'p ersonalul de specialitate de
:î ngrijire ş i asistenţă şi persona lul
de specialitate auxilit ;
2. cheltuieli cu hrana pentru
persoanele asistate,
3. cheltuieli pentru încălzirea s1
prepararea hranei,
4. cheltuieli cu iluminatul,
5. cheltuieli pentru plata serviciilor
apa, canal, salubrizare, telefon,
6. che ltuieli cu materiale didactice
pentru persoanele as istate,
7. cheltuie li cu obiecte de inventar
de mica valoare sau scurta durata
s i . echipament pentrul persoanele
asistate,
7. cheltuieli de transport pentru
persoanele asistate si insotitorii lor,
8. cheltuieli cu materiale sanitare
pentru persoanele asi~tate,
9 . cheltuieli cu materiale pentru
curatenie
pentru
persoanele
asistate,

6
VIL~I
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SECRETAR

I

I O. cheltuieli pentru carburantii si
lubrifiantii necesari in functionarea
mijloacelor de transport specific
activitatii unitatii de asistenta
sociala.

I
Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie

Preparare
j calde

8899 CPDH- 1

1. Cantine sociale

şi

Pregătire şi

servire a mesei

200

distribuire a hranei

calde şi reci
8899 CPDH-11

II. Servicii mobile de acordare a
hranei - masa pe roţi

Curăţenie

Alte

activităţi,

250
după

caz:
gospodărie
proprie pentru
aprovizionare cu produsele
necesare preparării meselor
calde şi reci, comercializare
produse alimentare , în
condiţiile legii

I. Cheltuieli de personal pentru
personalul de specialitate de
îngrijire
şi
asistenţă
şi
I
.
1·
personalul
de
specia 1tate
auxiliar;
2. Cheltuieli cu hrana pentru
persoanele asistate;
3 . Cheltuieli pentru carburanţii
necesari funcţionării mij Joacelor
de transport pentru serviciile de
acordare a hranei la domiciliu şi
cantinele sociale;
3. Cheltuieli de î~treţinere şi
gospodărie: încălzire, iluminat,
apă, canal , salubrizare, poştă,
telefon şi internet;

I
I
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

VaZAT
::;pre neschimbarc

SECRETAR
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ANEXA nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr.266126.08.2021

Componenţa

Comisiei de evaluare

şi selecţionare

a

asociaţiilor, fundaţiilor şi

cultelor religioase_r_e_cunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii
sociale potrivit Legii nr. 34/1998 la nivelul Consiliului Local Sector 2

- Consilier Loc-al Sector 2 - PASCIUC PAULA - desemnat de Consiliul
Local Sector 2;
- Consilier Local Sector 2 - NICOLESCU CLAUDIU - desemnat de Consiliul
Local Sector 2;
- Consilier Primar.. ................... .... .............. .. .................. ;
- Directorul General - D.G.A.S.P.C. Sector 2;

.

. Socială ;

- Directorul Executiv - D.G.A.S.P.C. Sector 2 - Directia Asistentă
- Directorul Executiv - D.G.A.S.P.C. Sector 2 -

Direcţia Protecţia

Copilului;

.

- Directorul Executiv - D.G.A.S.P.C. Sector 2 - Directia Economică;

VllAT

spre neschimbare
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

FEROIU DUMITRU-SILVIU

SE_C_R_F-TAR

