
          
             

                                   HOTĂRÂREA nr.59 
                                         din data de 16 februarie 2018 
 
- privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în anul 2018 a  Fundaţiei “ 
Hospice Casa  Speranţei” în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative  medicale, 
sociale, psiho – emotionale pentru persoane cu handicap şi persoane vârstnice cu boli incurabile 

 
    Consiliul Local al Municipiului Făgăraş , întrunit în ședință ordinară,  

 
Analizând, Raportul nr.63/12.01.2018 și Referatul nr.339 din data de 17.02.2018 ale Serviciului 

Public de Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea acordării subvenţiei din bugetul local, 
Fundaţiei “Hospice Casa Speranţei”  pentru furnizare de îngrijiri paliative medicale, sociale şi pisho-
emoţionale  – sociale la domiciliu pentru persoane aflate în dificultate, inclusive îngrijiri paliative,  

 Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget 
finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor, precum și al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, 

Având în vedere prevederile O.G.68/2003 privind serviciile sociale, ale H.G.nr.1826/ 2005 
privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale şi ale Legii nr.292/2011 
a asistenţei sociale,   
 Luând în considerare că Fundația “Hospice Casa Speranţei” se încadrează în Nomenclatorul 
serviciilor sociale aprobat prin Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 

În conformitate cu prevederile art.1 alin.(3) şi art.2 alin.(1) din Legea nr.34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială şi cu prevederile  Normele Metodologice de aplicare Legii 
nr.34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul art. 36 alin.6 lit. a) pct. 2, ale art. 45 alin.1 şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, modificată și completată, 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aprobă acordarea subvenţiei în sumă de 28.800 lei Fundaţiei „Hospice Casa 
Speranţei” pentru compensarea cheltuielilor destinate îngrijirii paliative şi asistenţei la domiciliu pentru 
persoanele aflate în dificultate, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Suma necesara s-a prevăzut în bugetul local al Municipiului Făgăraş pentru anul 2018. 
Art.3.– Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

municipiului Făgăraş, prin Direcţia Buget – Finanţe şi Serviciul Public de Asistenţă Socială. 
 

                         
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 
   FLORIN ALEXANDRU      Secretarul municipiului, 
                     LAURA ELENA GIUNCA 
 
 



 
 
 
 
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru și o abținere 
Consilieri in functie -19 
Consilieri prezenti-16 
 
 Prezenta hotărâre se comunică: 
-1ex. dosarul de şedinţă 
-1ex. colecţie 
-1ex. Prefectură 
-1ex. Primar 
-1ex. Secretar 

-1 ex.Serviciul Public de Asistenţă Socială Făgăraș 
-1 ex. Direcţia Buget – Finanţe 

-1 ex. Fundaţiei “ Hospice Casa  Speranţei” Făgăraș 
-1 ex.Afișare 
 
Cod: F-50 
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