
PROIECT

HOTĂRÂREA nr. 
Din data de

- privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în anul 
2019 a Fundaţiei “ Hospice Casa Speranţei” în vederea acordării de servicii 

specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho -  emoţionale pentru 
personae cu handicap şi perosane vârstnice cu boli incurabile

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş ,

Analizând, Referatul nr.1298 din data de 15.05.2019 al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care 
se propune aprobarea acordării subvenţiei din bugetul local, Fundaţiei “Hospice Casa Speranţei” 
pentru furnizare de îngrijiri palliative medicale, sociale şi pisho-emoţionale -  sociale la domiciliu 
pentru persoane aflate în dificultate, inclusive îngrijiri paleative,

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 L.292/2011 a 
asistenţei sociale,

Luând în considerare că Fundaţia "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 L.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,

HO TĂRĂ ŞTE:

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 aferente anului 2019, conform Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.2 -  Suma necesara s-a prevăzut şi aprobat în bugetul local al Municipiului Făgăraş pentru 
anul 2019.

A rt.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
municipiului Făgăraş, prin Direcţia Buget -  Finanţe şi Serviciul Public de Asistenţă Socială.

INIŢIATOR,
Primar

GHEORGHE SUCACIU
VIZEAZA PENTRU LEGALITATE 

Secretar,
LAURA ELENA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAŞ

DIRECŢIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ FĂGĂRAŞ

Strada Tudor Vladimirescu, Nr.8, 505200, Tel: 0268 214 998, Fax: 0268 218 797 
Email: das.secretanat(o)primaria-fagaras.ro

Nr. 1298 din 15.05.2019

Vizat,
PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

Referat,

-  privind propunerea de acordare a unei subvenţii Fundaţiei Hospice Casa
Speranţei conform L.34 /1998

Având în vedere solicitarea Fundaţiei „Hospice Casa Speranţei „ de acordare a 
unei suvenţii de la bugetul local în sumă de 28.800 lei care sa reprezinte compensară 
resurselor financiare destinate de către fundaţie pentru a fi cheltuite în scopul acordării 
de îngrijiri paleative pe raza municipiului Făgăraş, asa cum sunt prezentate în Anexa B 
la cerere

Luând în considerare că Fundaţia “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

Documentaţia depusă de către Fundaţia Hospice şi raportul de activitate pe anul 
2018 s-au analizat de către Comisia de evaluare şi selecţionare, constatându-se că 
îndeplineşte criteriile obligatorii în vederea obţinerii subvenţiei solicitate .

în conformitate cu prevederile L.34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială şi ale H.G.1153 /2001 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de alicare a L.34/1998,

Propunem acordarea subvenţiei aşa cum reiese din solicitarea Fundaţiei Hospice 
Casa Speranţei, care constituie anexă la Proiectul de hotărâre .

Depunem si raportul Comisiei de evaluare şi selecţionţionare care vizeaza 
furnizarea serviciilor de asistenţă socială şi ale utilizării subvenţiei de către Hospice pe 
anul 2018.

Nr.crt Funcţia si atribuţia Numele si prenumele Semnătură

1 ŞEF SERVICIU TAFLAN BOGDAN 15.05.2019

2 ŞEF BIROU SAS CAMELIA 15.05.2019



fa l Vfv / -ZS-DS .&</ ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

CERERE
de solicitare a subvenţiei în temeiul Legii nr. 34/1998*)

*) Cererea şi anexele la aceasta se vor completa în 3 exemplare.

I. Date despre Fundaţie 

1. Denumirea:

Fundaţia Hospice Casa Speranţei, 
Braşov, Str.Sitei nr. 17A,
Braşov
0268-474405, 0268-470495 
0268- 474467 
hospice(5)hospice.ro 
www.hospice.ro

Fundaţia:
cu sediul în localitatea
Judeţul
Tel.
Fax.
E-mail:
Web:

Echipa mobila Fagaras: Str. Ghioceilor nr 1 (Spitalul Municipal Fagaras)
Tel: 0268- 281 177

2. Dobândirea personalităţii juridice:
a) Hotărârea Judecătoreasca Nr.5446 din 22 aprilie 1992 pronunţată de Judecătoria Braşov
b) Certificat de înscriere in Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor de pe lingă Judecătoria Braşov: 

Nr.37/1992

3. Codul fiscal Nr.4921504, emis de Ministerul Finanţelor din data de 24.11.1993

4. Nr. contului bancar: ROM BPQS 0800 2606 441ROLQ1
deschis la Banc Post Sucursala Braşov, cu sediul in Bd. Eroilor nr.3A

5. Date personale ale Preşedintelui Fundaţiei (cetatean britanic):

Numele Perolls
Prenumele Graham
Domiciliul: 28A High Street, Qtford, Kent, TN14 5PQ
Tara Marea Britanie

Date personale ale Directorului executiv al Fundaţiei (cu drept deplin de reprezentare in lipsa 
Preşedintelui, Cf. Act adiţional la Statut Nr.1056/2005):

Numele Nemtanu
Prenumele Mirela
Domiciliul: Oraş Bragadiru, Str. Iernii, nr.6F
Judeţul Ilfov

6. Date personale ale responsabilului financiar al Fundaţiei
Numele Dumitru
Prenumele Angelica
domiciliul Braşov, Bd.Grivitei nr.67, BI48, Sc.A, Ap.3
Judeţul' Braşov
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II. Experienţa fundaţiei în domeniul serviciilor de asistentă socială

1. Proiecte derulate in ultimele 12 luni:

A. Titlul proiectului: „MobiHope -  Creşterea calitatii vieţii si a îngrijirii 
pacienţilor cu boli amenintatoare de viata"

Finanţator proiect Fundaţia Vodafone Romania
Perioada 2014-2017
Natura parteneriatului Implementare de modele de bune practici
Descrierea pe scurt a proiectului îngrijiri medico-sociale si consiliere pentru 400 pacienţi si 

apartinatori; sistem informatic integrat de management al 
serviciilor

B. Titlul proiectului: Dezvoltarea unitatii socio-medicale de pediatrie
Finanţator proiect Kaufland Romania
Perioada 2016-2017
Descrierea pe scurt a proiectului Servicii de asistenta sociala la domiciliu pentru beneficiari 

persoane cu handicap si vârstnici cu boli incurabile in stadii 
avansate si term inale din municipiul Bucureşti

C. Titlul proiectului: Primii paşi in dezvoltarea componentei legale a serviciilor 
de îngrijiri paliative in Romania

Finanţator proiect Open Society Foundation
Perioada 2015-2016
Descrierea pe scurt a proiectului Suport si consiliere pentru pacienţi si familii, pentru 

obţinerea drepturilor sociale legale

D. Titlul proiectului: Consolidarea si extinderea componentei sociale a 
serviciilor de îngrijiri paliative in Romania

Finanţator proiect Open Society Foundation
Perioada 201 6-2017
Descrierea pe scurt a proiectului Suport si consiliere pentru pacienţi si familii, pentru 

obţinerea drepturilor sociale legale in alte servicii de îngrijiri 
paliative din tara

E. Titlul proiectului: îngrijiri paliative si asistenta la domiciliu - Fagaras
Finanţator proiect Consiliul local al municipiului Fagaras (HCL nr.59/2018)
Perioada 1.01.2017-31.12.2017
Natura parteneriatului Subvenţie servicii sociale (Legea nr.34/1998)
Descrierea pe scurt a proiectului Subvenţie pentru activitati de astenta sociala in cadrul 

îngrijirii paliative la domiciliu in municipiul Fagaras

F. Titlul proiectului: Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilitati -
Braşov
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Finanţator proiect Consiliul Local Braşov
Perioada 1.01.2017-31.12.2017
Natura parteneriatului Subvenţie servicii (Legea nr.34/1998)
Descrierea pe scurt a proiectului Servicii de asistenta sociala in centrul de zi pentru 45 

beneficiari adulţi, alte persoane aflate in dificultate datorita 
bolii incurabile, in municipiul Braşov

G. Titlul proiectului: îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilitati - 
Braşov

Finanţator proiect Consiliul Local Braşov, DAS
Perioada 1.01.2017-31.12.2017
Natura parteneriatului Subvenţie servicii sociale (Legea nr.34/1998)
Descrierea pe scurt a proiectului Servicii de asistenta sociala la domiciliu pentru un număr 

mediu lunar de 60 persoane asistate -  adulţi si copii cu 
dizabilitati si vârstnici cu boli incurabile in stadii avansate si 
terminale, in municipiul Braşov

2. Venituri totale din ultimele 12 luni: (septembrie 2017 - august 2018):
21.372.504 LEI

3. Cheltuieli cu serviciile de asistenta sociala in ultimele 12 luni: (septembrie 2017 - august 
2018):

2.950.743 LEI
3.1. Cheltuieli totale in ultimele 12 luni: (septembrie 2017 - august 2018):

18.488.347 LEI

4. Fundaţia desfasoara servicii de asistenta sociala:

- la nivel local: Municipul Fagaras (servicii care fac obiectul prezentei cereri)
- la nivel de judeţ Judeţul Braşov

III. Subvenţia solicitată de la bugetul de stat în anul 2019 este de 28.800 lei/an pentru un număr 
mediu lunar de 20 persoane adulte cu dizabilitati conform anexei A la prezenta cerere, după 
cum urmează:

Nr.
Crt.

Denumirea unităţii 
de
asistenţă socială

Judeţul în care 
are sediul 
unitatea de 
asistenţă sociala

Numărul 
mediu lunar al 
persoanelor 
asistate

Suma 
lunara pe 
beneficiar

Total
Subvenţie
solicitată
(lei)

TOTAL îngrijiri la domiciliu Brasov-
Municipiul
Fagaras

20 120 28.800

Subsemnata Mirela Nemtanu, posesor al cărţii de identitate seria IF nr.542031/2017, eliberată la data de 
08.02.2017 de către SPCLEP Bragadiru, in calitate de Director Executiv al Fundaţiei Hospice Casa Speranţei 
prin Act Adiţional la Statutul Fundaţiei autentificat sub nr. 1885 din 24 octombrie 2016, 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere 
următoarele:
- datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;
- fundaţia nu are sume neachitate la scadenţă către persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în 
vederea executării silite,
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- mă angajez ca suma de 28.800 lei să o utilizez în scopul acordării serviciilor sociale, conform datelor 
prezentate în anexele A şi B la prezenta cerere.

Director Executiv, 
Mirela Nemtanu

................. ...................- j  • :h  ,V • •

(semnătura şi. ştampilă]

Responsabil financiar, 
Angelica Dumitru

Z ţ j p  r - ^  f .
....UL. ..
(semnătura)

Data 28 septembrie 2018
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DIRECŢIA de asistenţa 
sociala fAgAraş ^

U_0j_27 fHOSPICE Casa Speranţei

Nr.inreg. 392/16.05.2019

RAPORT DE ACTIVITATE

Departamentul de Asistenta Sociala

HOSPICE Casa Speranţei - Fagaras

Octombrie 2017 -  Septembrie 2018

HOSPICE Casa Speranţei si-a inceput activitatea in punctul de lucru din Fagaras in luna septembrie 2008, 
ca serviciu de asistenta socio medicala pentru beneficiari ( copii si adulţi ) cu boli cronice si incurabile cu 
prognostic limitat si pentru sprijinirea familiilor acestor beneficiari.

Persoanele afectate de boli incurabile in stadii avansate si terminale au nevoie de servicii complexe de 
ingrijiri paliative1 pentru asigurarea unei cat mai bune calitati a vieţii pana la final. îngrijirea paliativa 
presupune o intervenţie interdisciplinara complexa si corelata -  sociala, medicala, psiho-emotionala si 
spirituala.

Pentru a asigura asistenta interdisciplinara, echipa mobila Fagaras este formata din doi medici, doua 
asistente medicale, un asistent social si un asistent de program. Serviciile de ingrijiri paliative la 
domiciliu in Fagaras au inceput cu un număr limitat de pacienţi (copii si adulţi) din Fagaras si zonele 
limitrofe (pe o raza de 25 km), ajungând in prezent la un număr total de 1 050 de pacienţi adulţi si copii 
asistaţi pe parcursul a 10 ani de activitate .

Subvenţia solicitata Consiliului Local Fagaras in baza Legii 34/1998 acopera serviciile asigurate de 
asistentul social, iar contribuţia Fundaţiei reprezintă serviciile medicale si de ingrijiri ale asistenţilor 
medicali si medicilor HOSPICE.

Activitatea specifica a asistentului social in cadrul echipei de ingrijiri palliative vizeaza următoarele 
aspecte:

• serviciile de îngrijire social-medicala de natura serviciilor conexe, interdisciplinare ( de 
recuperare si reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupationala, psihoterapie, 
psihopedagogie );

• suport si asistenta sociala prin medierea legăturii dintre pacient si instituţiile publice, obţinerea 
drepturilor legale, integrare sociala si sprijin material.

• imbunatatirea calitatii vieţii pacienţilor, prin asistenta holistica in echipa interdisciplinara ( 
medic, asistent medical, asistent social, terapeut, psiholig, preot );

• alinarea suferinţei, creşterea confortului si pastrarea cat mai mult timp posibil a integrării 
pacientului in familie si mediul sau social

• cunoaşterea si intelegerea bolii cu care se confrunta, atat de către pacienţi cat si de familiile

1 îngrijirea paliativa este ingrijirea activa si totala a persoanelor a căror boala nu mai răspunde la tratament curativ. îngrijirea se concentrează 
asupra contrulului durerii si al altor simptome, asistenta sociala, suport psiho-emotional si spiritual pentru persoana asistata si familie." (definiţia 
Organizaţiei Mondiale a Sanatatii, 2002)

acestora,



consiliere si suport psiho-emotional, facilitarea procesului de adaptare prin tehnici diferenţiale 
si tintite

1. Descrierea activitatilor de asistenta sociala desfăşurate

- Servicii de îngrijiri, suport si asistenta sociala la domiciliu a persoanei asistate si a familiei

Servicii de suport si informare pentru obţinerea drepturilor legale;
Suport material: dispozitive si materiale sanitare, pansamente speciale, pachete cu alimente;
Media lunara de persoane asistate: beneficiari 29 adulţi si 7 copii;
Oferirea suportului informaţional si practic cu privire la drepturile legale pentru familie si pacienţi 
Comunicarea si relationarea cu instituţiile publice pentru integrarea sociala a persoanelor asistate si 
obţinerea drepturilor legale .
Suport psiho-emotional acordat familiei inainte si după pierderea pacientului.

Activtati de asistenta sociala desfăşurate in perioada raportata

Asistenta sociala a beneficiarului direct si a familiei Total Intervenţii

Intervenţii de asistenta sociala la domiciliu 166

Consiliere sociala /informare la sediu 136

Intervenţii de asistenta sociala la instituţii 33

Cazuri noi 32

Decese 30

Telefoane 400

TOTAL 797

Alte activitati desfăşurate de către departamentul social pentru pacienţi adulţi si copii

Luna Florii de Colt (octombrie 2017) -  strângere de fonduri prin donaţii in si cu susţinerea bisericilor 
din Fagaras si Tara Fagarasului.
Mos Crăciun 2017 (oferirea de pachete dulciuri si fructe copiilor pacienţi Hospice);
Campania de Sponsorizare 20% desfasurata cu sprijinul firmelor din zona.
Concert Aniversar 25 de ani de la infiintarea fundaţiei (1992), organizat de Casa de Cultura, Primăria 
Fagaras si H OS PICE Casa Speranţei, in beneficiul pacienţilor Hospice (4 decembrie 2017);
Campania 2% (ianuarie-mai 2018) -  strângere formulare 230 pentru ANAF
Vanzare Martisoare Hospice (26-28 februarie 2018) in beneficiul pacienţilor cu sprijinul şcolilor 
fagarasene;
Paste 2018 (oferirea de pachete dulciuri si fructe copiilor pacienţi Hospice);
Turneul de fotbal "Old boys", ediţia a VIl-a, initiat si organizat de un fost pacient al fundaţiei, cu 
participarea echipelor de fotbal din comunitate (30 iunie -  1 iulie 2018);



3. Resursele umane

In municipiul Fagaras serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu sunt asigurate de:

2 medici

2 asistenţi medicali 

1 asistent social

Componenta sociala a îngrijirilor paliative la domiciliu este asigurata de asistenta sociala Mihaela 
Rogozea

4. Colaborarea cu alte instituţii

In scopul asistării si susţinerii pacienţilor Hospice Casa Speranţei Fagaras, asistentul social a colaborat cu:

Autorităţile locale si primăriile din judeţ, pentru rezolvarea problemelor specifice ale unor beneficari 
sau apartinatori (certificate de naştere, de deces);
Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, pentru obţinerea si reînnoirea certificatelor de 
handicap pentru pacienţi Flospice;
Comisia de expertiza medicala a capacitatii de munca, pentru probleme legate de pensiile de boala si 
concedii medicale;
Casa Judeţeană de Pensii, pentru demersuri in vederea obţinerii la timp a pensiei la beneficiarii 
nedeplasabili sau in stadii avansate de boala;
Cabinete de medicina familiei locale si comunale, pentru inlesnirea obţinerii unor drepturi, adeverinţe 
pentru comisii, facilitaţi;
Spitalul Municipal Fagaras (colaborarea cu medicii specialişti, atunci când care au in îngrijire /internare 
pacienţi Hospice);
HOSPICE Casa Speranţei Braşov --pentru internarea ocazionala a pacienţilor din Fagaras in unitatea cu 
paturi, pentru perioade de 10 14 zile cu scop de îngrijiri paliative in stare terminala;
Căminul pentru persoane vârstnice AVIV Fagaras.

întocm it
As.social Mihaela Rogozea
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Nr.1297 din 15.05.2019

RAPORT

p riv in d  fu rn iza rea  s e rv ic iilo r  de as is ten ţă  soc ia lă  şi u tiliza rea  subve n ţie i pe 
anul 2018, de către Fundaţia  H osp ice  Casa Speranţe i Făgăraş cu sed iu l în

Făgăraş, s tr. G h ioce ilo r, nr.1 pen tru  în g rijire a  şi as is ten ţa  acorda tă  la 
d o m ic iliu  b e n e fic ia r ilo r  cu bo li in cu ra b ile , care necesită  în g r ijir i pa leative

Prezentul raport s-a întocmit în conformitate cu prevederile art. 18 şi 
19 şi 21 din H.G .1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii tir. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor si fundaţiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si 
administrează unitati de asistenta sociala „ serviciul specializat al consiliului local 
întocmeşte un raport privind acordarea serviciilor de asistenta socială, respectiv 
un raport privind utilizarea subvenţiei de către asociaţie sau fundaţie care va fi 
transmis Consiliului Local „
Cap. I Raportul tehnic

In temeiul prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială, prin Hotărârea nr 59/16.02.2018 a 
Consiliului Local al mun. Făgăraş s-a aprobat acordarea subvenţiei din bugetul 
local pentru anul 2018 în sumă de 28800 lei, pentru 20 persoanele asistate 
respectiv 120 lei/lună/beneficiar cu domiciliul în Municipiul Făgăraş, Fundaţiei 
Hospice „Casa Speranţei”

Beneficiarii serviciilor acestei fundaţii sunt persoanele afectate de boli 
incurabile în stadii avansate şi terminale care au nevoie de servicii complexe de 
îngrijiri paliative care presupun o intervenţie interdisiplinară complexă şi corelată 
-  medicală, socială, psiho-emotionala şi spirituală.

Aceste persoane nu beneficiază de asistenţă medico -  socială specializată şi 
adaptarea nevoilor specifice bolii în cadrul serviciilor publice de sănătate sau 
sociale, astfel încât după externare îngijirea lor cade aproape în exclusivitate în 
sarcina familiei sau prietenilor, generând probleme sociale nu numai pentru 
bolnav cât şi pentru familie.

Serviciile fundaţiei sunt orientate către mediul în care persoanele afectate se 
simt cel mai confortabil -  îngrijiri la domiciliu pentru ctegoriile de beneficiari



persoane vârstnice afectate de cancer în stadii avansate, copii cu boli incurabile 
grave şi persoane de orice vârstă cu handicap datorat unei boli incurabile.

în anul 2018 Fundaţia Hospice „Casa Speranţei” a furnizat serviciile 
menţionate unui număr de aproximativ 60 de beneficiari domiciliaţi în municipiul 
Făgăraş, pentru 20 dintre aceştia acordându-se subvenţie de la bugetul local.

Referitor la verificarea efectuată asupra activităţii desfăşurate şi a utilizării 
subvenţiei:

In conformitate cu prevederile art. 17 coroborate cu cele ale art. 19 din HG 
nr. 1153/2001, serviciul public a verificat lunar acordarea serviciilor de asistenţă 
socială, precum şi utilizarea subvenţiei.

Astfel, menţionăm că serviciile sociale au fost furnizate celor 20 de 
beneficiari asistaţi lunar de către persoanlul de specialitate format din 1 asistent 
social, 2 asistenţi medicali şi 1 psiholog şi au constat în servicii de bază : ajutor 
pentru igiena corporală, igiena eliminărilor, alimentare şi hidratare, transfer şi 
mobilizare(pentru prevenirea escarelor), precum şi în servicii de suport pentru 
depistarea şi satisfacerea nevoilor financiare şi materiale, prin crearea unei 
reţele de suport familial şi de îngrijire precum şi ajutor în activităţi curente de 
menaj la domiciliu, facilitatea deplasării, activitatea de petrecere a timpului, 
tabere, consiliere pentru adaptarea la starea de boală cronică şi prognostic 
limitat, consiliere pentru cunoaşterea şi accesarea drepturilor legale de sprijin.

Rezultatele obţinute urmare a furnizării serviciilor sociale au fost 
următoarele:

- îmbunătăţirea calităţii vieţii bolnavilor incurabili în stadii 
avasate şi teminale aflaţi în ingirjirea Hospice, persoane cu 
handicap şi vârstnice,
- Integrarea socială a beneficiarilor în familie şi în alte medii 
sociale,
- Adaptarea şi reintegrarea socială a aparţinătorilor, după 
decesul beneficiarului
- Asigurarea în timp util a accesului bolnavului la resursele de 
suport social de care beneficiază legal,
- Suport şi consiliere pentru familiile care au în îngrijire copii cu 
boli incurabile grave, în vederea prevenirii abandonului şi 
pentru a face faţă îngrijirii de durată a copilului;

Cap. II Raportul financiar
Din cuantumul total al subvenţiei de 28.800 lei, aprobata prin H.C.L. nr. 

59/16.02.2018, pe anul 2018, Fundaţiei Hospice” Casa Speranţei” s-a cheltuit 
suma totală de 28.800 le, conform tabelului de mai jos:
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'-----------------------------------------------------------
Categorii de cheltuieli

subvenţionate
Sume cheltuite la 31.12.2018 pe 

lună/an

| Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului 
calificat in domeniul asistenţei sociale, care 
participă efectiv la acordarea serviciilor de 

asistenţă socială

1

1930/23160 lei

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, 
salubrizare, telefon

200/2400 lei

Cheltuieli pentru carburanţi şi lubrifianţi necesari 
în funcţionarea mijloacelor de transport specifice 
activităţii de asistenţă socialămateriale igienico- 

sanitare
270/3240 lei

Total 28.800 lei

Nu s-au înregistrat probleme privind utilizarea subvenţiei acordate şi 
acordarea serviciilor sociale care să impună luarea unor măsuri de suspendare a 
plăţii subvenţiei.

Nr.crt Funcţia si atribuţia Numele si prenumele Semnătură

1 ŞEF SERVICIU TAFLAN BOGDAN 15.05.2019

2 ŞEF BIROU SAS CAMELIA 15.05.2019
j a r
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CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 4
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI 
ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 
ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. (2  /23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:___________________________________________________________

- aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Fagaras, in anul 2019 a 
Fundaţiei “Hospice Casa Speranţei”, in vederea acordării de servicii specializate de ingrijiri 
palliative medicale, sociale, psiho-emotionale pentru personae cu handicap si persoane 
incurabile vârstnice cu boli

Amendamente propuse:

SECRETAR, 
Biza Radu



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. JX  /23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.l AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Fagaras, in anul 2019 a 
Fundaţiei “Hospice Casa Speranţei”, in vederea acordării de servicii specializate de ingrijiri 
palliative medicale, sociale, psiho-emotionale pentru personae cu handicap si persoane 
incurabile vârstnice cu boli

Amendamente propuse: _

^PREŞEDINTE, 
' Negrilă Ion

SECRETAR, 
Suteu Marilena

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 5
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. , /L  / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Fagaras, in anul 2019 a 
Fundaţiei “Hospice Casa Speranţei”, in vederea acordării de servicii specializate de ingrijiri 
palliative medicale, sociale, psiho-emotionale pentru personae cu handicap si persoane 
incurabile vârstnice cu boli

Amendamente propuse:
A  'rp

PREŞEDINTE, 
Bogdâii Ion

SECRETAR, 
Malene Petru



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. /O. / 23.05.2019

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Fagaras, in anul 2019 a 
Fundaţiei “Plospice Casa Speranţei”, in vederea acordării de servicii specializate de ingrijiri 
palliative medicale, sociale, psiho-emotionale pentru personae cu handicap si persoane 
incurabile vârstnice cu boli

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicol

SECRETAR,
Cârlan Apca

Cod: F-18


