
PROIECTJUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

FĂGĂRAŞ

HOTĂRÂREA nr. 
Din data de

- privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, 
fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, care solicită subvenţii de la bugetul 

local si a Grilei de evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat
pentru fiecare din criteriile de evaluare

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş ,

Analizând Referatul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş nr. 
123/17.01.2019 prin care s-a propus aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în Romania, care solicită subvenţii 
de la bugetul local în conformitate cu L.34/1998 şi Grila de evaluare a acestora cu punctajul 
maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 3 din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială, ale art. 1 alin. 2 şi 3, art. 5 alin. 1 şi 2, art. 6 alin. 1 şi 
ale art. 7A1, 7A2 din anexa 1 la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor 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 aIin.(1) lit.b) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1(1). în scopul evaluării şi selecţionării asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute 
în România, acreditate ca furnizori de servicii care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială, în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în temeiul L.34/1998, se 
aprobă componenţa Comisiei de la nivelul Consiliului Local Făgăraş, formată din 5 membri din 
care 3 sunt reprezentanţi ai Consiliului Local, în următoarea componenţă :

Membru__________________
Membru____________________
Membru____________________
Art.1.(2) Ceilalţi 2 membri vor fi desemnaţi prin act administrativ.
Art.2. Atribuţiile Comisiei sunt prevăzute în H.G.1553 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 .
Art. 3. Se aprobă Grila de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru 

fiecare din criteriile de evaluare, asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor religioase recunoscute în 
România, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială potrivit Anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre;

A r t.4 -S e  revocă oricare alte prevederi contrarii, respectiv H.C.L. nr.43/26.03.2012 
Art.5.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul municipiului Făgăraş, prin Direcţia de Asistenţă Socială.

INIŢIATOR,
Primar

GHEORGHE SUCACIU
VIZEAZĂ PENf RuLEGALITATE

/ /
Secretar,

LAURA ELENA - GIUhlCA



Anexa nr.1 la H.C.L.nr. din data de

Nr. Criteriu Punctaj
acordat

1.
Pentru justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se 
solicită subvenţia, în raport cu necesităţile şi priorităţile de 
asistenţă socială ale comunităţii

maximum 
10 puncte

2.
Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din 
totalul cheltuielilor asociaţiei/fundaţiei/cultului recunoscut în 
România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii pe 
ultimele 12 luni

maxim 10 
puncte

pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50% 0 puncte
pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75% 5 puncte
pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100% 10 puncte
pentru intervalul de valori peste 100% 0 puncte

3.
Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială 
din totalul venituriloe asociaţiei/fundaţiei/cultului recunoscut în 
România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii pe 
ultimele 12 luni

maxim 10 
puncte

pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50% 0 puncte
pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75% 5 puncte
pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100% 10 puncte
pentru intervalul de valori peste 100% 0 puncte

4 .

Pentru resursele materiale şi umane adecvate tipurilor de 
servicii de asistenţă socială

maximum 
30 de

5.
Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în 
unitatea de asistenţă socială şi subvenţia lunară solicitată pentru 
acea unitate de asistenţă socială

maximum 
30 de 
puncte

pentru intervalul de valori 1-4 20 puncte
pentru intervalul de valori 4,1-7 25 puncte
pentru intervalul de valori peste 7 30 puncte

Evaluarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează în baza criteriilor de mai sus, punctajul 
minim care poate fi acordat unei unităţi de asistenţă socială pentru ca aceasta să 
beneficieze de subvenţie de la bugetul local fiind de 60 de puncte, iar punctajul maxim, 
de 90 de puncta.



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAŞ

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ FĂGĂRAŞ

Strada Tudor Vladimirescu, Nr.8, 505200, Tel: 0268 214 998, Fax: 0268 218 797 
Email: das.secretariat@primaria-fagaras.ro

Vizat,
Primar

Gheorghe Sucaciu

Nr. 123 din data ae 17.01.2019

Referat de specialitate

- privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, 
fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, care se constituie la nivelul Consiliului 
Local si a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor cu punctajul maxim care poate 

fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare

Având în vedere următoarele prevederi legale :
I. Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială :
- art. 1 alin.1 : "Asociaţiile şi fundaţiile cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială, pot primi subvenţii alocate [...] de la bugetele locale, 
care vor fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistenţă socială acordate persoanelor 
care, potrivit dispoziţiilor legale, au dreptul să beneficieze de acestea. "
-art. 1 alin. 3 : "De la bugetele locale se pot aloca subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică a căror activitate de asistenţă socială se adresează beneficiarilor dintr-un 
singur judeţ [...]  şi care au încheiat convenţii cu consiliile locale în cauza, pentru prestarea de 
servicii de asistenţa socială "
II . H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările 
ulterioare:
- art. 1 alin. 3 : "Asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de 
servicii sociale potrivit legii pot primi subvenţii de la bugetele locale, dacă îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 1 alin. (1) Ut. b)-d) şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează 
beneficiarilor dintr-un singur judeţ [...]
Condiţiile prevăzute la art. 1 alin.1 lit.b)-d) sunt următoarele :
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b) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de 
servicii sociale, potrivit legii;

c) deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
d) solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.

- art. 5 alin. 1 : " Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor şi cultelor recunoscute în 
România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în vederea acordării subvenţiilor se 
realizează de către Comisia de evaluare şi selecţionare, denumită în continuare comisie, 
constituită la nivelul [...] consiliului local. "
- art. 5 alin.2 : "Componenţa, modul de organizare şi de funcţionare a comisiei, se stabilesc prin 
[...] hotărâre a consiliului local. "

Astfel propunem consituirea Comisiei de la nivelul Consiliului Local, formată din 5 membri 
din care 3 sunt reprezentanţi ai Consiliului Local, în următoarea componenţă :

Membru__________________
Membru____________________
Membru____________________
ceilalţi 2 membri urmând a fi desemnaţi prin act administrativ.

Luând in considerare :
- art. 6 alin. 1 : " Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în 
România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii se realizează în baza următoarelor 
criterii:
a) justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, în raport cu necesităţile 
şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii;
b) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor 
asociaţiei/fundaţiei/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit 
legii pe ultimele 12 luni
bA1) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul veniturilor 
asociaţiei/fundaţiei/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit 
legii pe ultimele 12 luni
c) resursele materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de asistenţă socială
d) valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă socială şi 
subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială;
- art. 7A2 : "în situaţia acordării subvenţiilor de la bugetul local, punctajul maxim care poate fi 
acordat pentru fiecare din criteriile prevăzute la art. 6 alin.(1) se aprobă prin hotărâre a Consiliului 
Local. "

Evaluarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează în baza criteriilor de mai sus, punctajul 
minim care poate fi acordat unei unităţi .de asistenţă socială pentru ca aceasta să beneficieze de 
subvenţie de la bugetul local fiind de 60 de puncte, iar punctajul maxim, de 90 de puncte, după 
cum urmeaza:

Nr. Criteriu Punctaj
acordat

1.
Pentru justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită 
subvenţia, în raport cu necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale 
comunităţii

maximum 10 
puncte

2



2.
Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul 
cheltuielilor asociaţiei/fundaţiei/cultului recunoscut în România, acreditat ca 
furnizor de servicii sociale potrivit legii pe ultimele 12 luni

maxim 10 
puncte

pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50% 0 puncte
pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75% 5 puncte
pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100% 10 puncte
pentru intervalul de valori peste 100% 0 puncte

3.
Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul 
venituriloe asociaţiei/fundaţiei/cultului recunoscut în România, acreditat ca 
furnizor de servicii sociale potrivit legii pe ultimele 12 luni

maxim 10 
puncte

pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50% 0 puncte
pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75% 5 puncte
pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100% 10 puncte
pentru intervalul de valori peste 100% 0 puncte

4.
Pentru resursele materiale şi umane adecvate tipurilor de servicii de 
asistenţă socială

maximum 30 
de puncte

5.
Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea 
de asistenţă socială şi subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de 
asistenţă socială

maximum 30 
de puncte

pentru intervalul de valori 1-4 20 puncte
pentru intervalul de valori 4,1-7 25 puncte
pentru intervalul de valori peste 7 30 puncte

Având în vedere cele menţionate mai sus şi în temeiul art. 36, alin.6 lit. a) pct. 2 din Legea 
nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, propunem emiterea unei Hotărâri a 
Consiliului Local prin care să se aprobe, componenţa Comisiei de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în Romania, Grila de evaluare a asociaţiilor şi 
fundaţiilor cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare.
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CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 2
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE ORGANIZARE ŞI

DEZVOLTARE URBANISTICĂ, 
REALIZAREA LUCRĂRILOR 
PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE 
ARHITECTURĂ

AVIZ NR. t f )  / 21.01.2019

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

Comisia de specialitate nr.2 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea componentei Comisiei de evaluare si selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor si 
cultelor recunoscute in Romania, care solicita subventiii de la bugetul local si a Grilei de 
evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de 
evaluare

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Ercău Bruno

SECRETAR, 
Suciu Andree

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 3
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU SERVICII

PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. / O  / 21.01.2019

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 componentei Comisiei de evaluare si selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor si 
cultelor recunoscute in Romania, care solicita subventiii de la bugetul local si a Grilei de 
evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de 
evaluare

Amendamente propuse:

a  k p -

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicolae

SECRETAR, 
Cârlan Anca



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 6
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE TURISM, RELAŢII

EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

AVIZ NR. /O  / 21.01.2019

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

Comisia de specialitate nr.6 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:___________________________________________________________

- aprobarea componentei Comisiei de evaluare si selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor si 
cultelor recunoscute in Romania, care solicita subventiii de la bugetul local si a Grilei de 
evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de 
evaluare

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Stengel Norbei t̂

/tş

SECRETAR, 
Clonţ Valentin



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 
ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. /3 /22.01.2019

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 componentei Comisiei de evaluare si selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor si 
cultelor recunoscute in Romania, care solicita subventiii de la bugetul local si a Grilei de 
evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de 
evaluare

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. / $  /22.01.2019

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

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- aprobarea componentei Comisiei de evaluare si selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor si 
cultelor recunoscute in Romania, care solicita subventiii de la bugetul local si a Grilei de 
evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de 
evaluare

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRET 
Suteu Marti

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. / f  / 22.01.2019

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 componentei Comisiei de evaluare si selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor si 
cultelor recunoscute in Romania, care solicita subventiii de la bugetul local si a Grilei de 
evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de 
evaluare

Amendamente propuse:

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18


