
JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂGĂRAŞy

/

PROIECT

HOTĂRÂREA nr. 
Din data de

- privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în 
anul 2022 a Fundaţiei “ Hospice Casa Speranţei” în vederea acordării de 

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

Analizând Raportul de specialitate nr.642 din data de 14.02.2022 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, inclusiv 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 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.129 alin.(1) şi (2), art. 139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.197, art.198 
alin.(1-2) şi art.243 alin.(1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

Art. 1. Se aprobă acordarea subvenţiei, în sumă de 28.800 lei, Fundaţiei Hospice Casa 
Speranţei pentru cheltuieli curente de funcţionare, în vederea compensării cheltuielilor necesare 
îngrijirii paliative şi asistenţei la domiciliu pentru persoanele aflate în dificultate, aferente anului 
2022, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 -  Suma solicitată s-a prevăzut în bugetul local al Municipiului Făgăraş pentru anul
2022.

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

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş

H O TĂ R Ă Ş TE :

INIŢIATOR,
Primar

GHEORGHE SUCACIU



ANEXA Nr. 1

ll .̂O
JI&JL

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

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

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: IBAN nr. R060BTRLRONCRT0249514005, deschis la Banca Transilvania 
Braşov

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

Numele
Prenumele
Domiciliul:
Tara

Perolls
Graham
28A High Street, Otford, Kent, TN14 5PQ 
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 Nemţanu 
Prenumele 
Domiciliul:
Judeţul

Mirela
Oraş Bragadiru, Str. Iernii, nr.6F 
Ilfov

6. Date personale ale responsabilului financiar ai 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:
Titlul şi numărul de referinţă al proiectului1: Echipa mobilă HOSPICE-Kaufland. Model de serviciu 
comunitar de îngrijire paliativă pediatrică -nr. contract 116/14.01.2020 
(perioada de implementare:) -  2020-2021

Stadiul implementării 
proiectului

în curs de implementare

Obiectivele proiectului
Obiectiv Specific 1 -  Creşterea calităţii vieţii copiilor cu boli 
ameninţătoare de viaţă printr-o echipă multidisciplinară de 
îngrijire paliativă comunitară

Obiectiv Specific 2 -  Iniţierea şi dezvoltarea cooperării cu 
spitale publice de pediatrie din Bucureşti

Obiectiv Specific 3 - Implicarea voluntarilor/studenţilor cu 
pregătire psihoeducaţională şi pedagogică în activităţi 
educaţionale de bază derulate la domiciliul copiilor pacienţi şi 
aparţinători

Rezultate obţinute -

Rolul în proiect Solicitant
Sursa de finanţare

KAUFLAND ROMANIA

Rolul în proiect Solicitant
Sursa de finanţare Societatea Energetica ELECTRICA S.A. -  Program de granturi 

Electrica pune România într-o altă lumină, 2019

Titlul şi numărul de referinţă al proiectului2: „Camps of hope and dream for children with life 
limiting illnesses and for their families" -  contract nr. 46 din 03.12.2019

(perioada de implementare: decembrie 2019- 2021)

Stadiul implementării 
proiectului

în implementare

Obiectivele proiectului Creşterea calitatii vieţii copiilor, tinerilor si familiilor acestora, 
prin intervenţii specializate oferite de către echipa 
multidisciplionara de îngrijiri paliative

Rezultate obţinute -

Rolul în proiect Solicitant
Sursa de finanţare

Fundaţia TELUS International Community Board
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Titlul proiectului (conform 
contractului de 
finanţare/con tract 
servicii)

Creşterea capacităţii instituţionale pentru dezvoltarea 
naţionala coordonata a îngrijirilor paliative si ingrijirilor la 
domiciliu
Acronim: PAL-PLAN

ID-ul proiectului {acordat de 
instituţia finanţatoare) / 
Contract 
servicii

Mysmiss/ SIPOCA: 129439/ 733

Calitatea avută în cadrul 
proiectului
(solicitant/beneficiar/partener/  
contractor)

Partener

Obiectivul proiectului Proiectul îşi propune să consolideze capacitatea 
administrativă a autorităţilor şi instituţiilor publice implicate, 
pentru a acţiona coordonat si consensual in dezvoltarea si 
asigurarea de servicii medicale complexe (respectiv îngrijiri 
paliative si îngrijiri la domiciliu) de calitate si acccesibile la 
nivel naţional.

Stadiul implementării proiectului In curs de implementare
Durata implementării proiectului 36 luni

02.03.2020-01.03.2023
Rezultatele parţiale sau finale ale 
proiectului

- S-au realizat studii preliminare privind modele funcţionale 
si de finanţare a îngrijirilor paliative la nivel internaţional

- S-a realizat analiza serviciilor de îngrijiri palliative din 
perspectiva furnizorului

- Au fost stabilite criterii de prioritizare pentru dezvoltarea a 
8 servicii de îngrijiri palliative in ambulatoriu si la domiciliu

- Analiza cadrului legislativ aplicabil pentru înfiinţarea si 
funcţionarea serviciilor de îngrijiri palliative şi îngrijiri de 
lunga durata la domiciliu

- Au fost analizate si revizuite standard de calitate în 
oferirea serviciilor de îngrijiri paliative

Sursa de finanţare (bugetul de 
stat, local, surse externe 
nerambursabile, surse externe 
rambursabile)

Fondul Social European si bugetul de stat

Numele instituţiei finanţatoare Programul Operaţional Capacitate Administrativa

Titlul proiectului (conform 
contractului de 
finanţare/contract 
servicii)

Research for all palliative care clinicians 
Acronim: RESPACC

ID-ul proiectului {acordat de 2020-1-R001-KA202-080128
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instituţia finanţatoare) /
Contract
servicii
Calitatea avută în cadrul 
proiectului
(.solicitant/beneficiar/partener/  
contractor)
Obiectivul proiectului

Solicitant-Coordonator

Proiectul îşi propune includerea competenţelor de bază în 
cercetare în practica clinică a profesioniştilor din îngrijiri 
paliative, prin:

• Creşterea conştientizării in rândul profesioniştilor din 
paliaţie privind importanţa integrării cercetării în practica 
clinică.

• Creşterea capacităţii de cercetare pentru practicienii din 
îngrijiri paliative .

• Stimularea includerii cercetării bazate pe dovezi în 
îngrijirea paliativă.

Stadiul implementării proiectului în curs de implementare
Durata implementării proiectului 24 luni

01.12.2020-30.11.2022
Rezultatele parţiale sau finale ale 
proiectului

- S-a realizat matricea de competenţe de bază în cercetare 
pentru profesioniştii din paliaţie, disponibila în 4 limbi: 
engleză, greacă, română şi spaniolă

- Se află în stadiu de dezvoltare instrumentul de auto
evaluare a competenţelor de bază în cercetare pentru 
profesioniştii din paliaţie

Sursa de finanţare (bugetul de 
stat, local, surse externe 
nerambursabile, surse externe 
rambursabile)

Erasmus+ Programme, Key Action 2 - Strategic Partnerships- 
VET

Numele instituţiei finanţatoare Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Titlul proiectului (conform 
contractului de 
finanţare/con tract

Palliative Sedation -  The use of proporţional pailiative 
sedation for the relief of refractory symptoms

servicii) Acronim: PALLSED
ID-ul proiectului {acordat de 
instituţia finanţatoare) / 
Contract 
servicii

Grant Agreement number: 825700 — PalliativeSedation — 
H2020-SCl-BHC-2018-2020/H2020-SCl-2018-Single-Stage- 
RTD

Calitatea avută în cadrul 
proiectului
{solicitant/beneficiar/partener/
contractor)

Partener

Obiectivul proiectului Proiectul va investiga practicile actuale si va include un studiu 
clinic prospectiv despre sedarea paliativă. In plus, proiectul 
se concentrează asupra asemănărilor si diferentelor dintre
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aspectele clinice si etice ale practicii din Europa si va formula 
recomandări care sa stea la baza actualizării standardelor 
europene privind sedarea paliativa. Proiectul prevede un 
program online de ipvatare si un atelier de politici pentru 
dezvoltarea şi implementarea ulterioara a recomandărilor. 
Partenerii din proiect sunt din Belgia, Olanda, Anglia, 
Germania, Spania, Italia, Ungaria şi România

Stadiul implementării proiectului In curs de implementare
Durata implementării proiectului 60 luni

1 ianuarie 2019- 31 decembrie 2023
Rezultatele parţiale sau finale ale 
proiectului

1. evidenţierea practicii sedarii paliative proporţionale in 
statele europene prin studii clinic observationale
2. investigarea utilizării deliberării morale a cazurilor pentru 
sedarea paliativă
3. revizuirea cadrului recomandat de EAPC din 2009 pentru 
sedarea paliativă

Sursa de finanţare (bugetul de 
stat, local, surse externe 
nerambursabile, surse externe 
rambursabile)

Programul Orizont 2020 al Uniunii Europene

Numele instituţiei finanţatoare UE

A. Titlul proiectului: îngrijiri paliative si asistenta la domiciliu - Fagaras
Finanţator proiect Consiliul local al municipiului Fagaras
Perioada 01.01.2021-31.12.2021
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

B. Titlul proiectului: „Cutiuta calatoare"
Finanţator proiect Asociaţia IA Calatoare

Perioada 01.01.2021-31.12.2021

Descrierea pe scurt a proiectului Copiii pacienţi aflaţi in evidenta HOSPICE Casa Sperantei- 
ingrijire la domiciliu Fagaras si fraţii acestora s-au bucurat de 
cadouri cu ocazia Sărbătorilor

C. Titlul proiectului: începe şcoala cu bucurie
Finanţator proiect Anonim
Perioada Septembrie 2021

Descrierea pe scurt a 
proiectului

Copiii pacienţi aflaţi in evidenta HOSPICE Casa Sperantei- 
ingrijire la domiciliu Fagaras si fraţii acestora s-au bucurat
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de pachete cadou cu rechizite, haine si dulciuri la inceputul 
anului şcolar

Denumirea activităţii (serviciului)3: Furnizarea de servicii specializate de îngrijiri paliative, 
pacienţilor şi familiilor lor

Perioada derulării 2013-2021

Descriere în perioada 2013-2021, din fonduri proprii ale fundaţiei 
(provenite din donaţii, evenimente de strângere de fonduri) etc. 
s-au acoperit costurile necesare acordării serviciilor de îngrijire 
paliativă gratuită, pentru pacienţi şi familiile acestora. 
Beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative specializate oferite de 
fundaţie sunt pacienţi de toate vârstele, suferind de boli 
ameninţătoare de viaţă, care au simptomatologie necontrolată 
şi/sau suferinţă psiho-socială / spirituală complexă.

Rezultate obţinute în perioada 2013-2021, au fost efectuate:
- 48.184 de vizite la domiciliu;
- 2.656 episoade de internare;
-14.147 de consultaţii în ambulator;
-14.894 de sesiuni în centrele de zi;
- 3.088 de sesiuni de consultanţă în spitalele partenere.

Bugetul alocat activităţii în 
perioada de derulare

în perioada 2013-2019, bugetul Fundaţiei HOSPICE Casa 
Speranţei a fost în total de 24,176,870.07 euro, din care 
11,604,897.64 a fost acoperit din fonduri proprii (donaţii, 
evenimente de strângere de fonduri etc.).

2. Venituri totale din ultimele 12 luni: (septembrie 2020 - august 2021):
25.860.700 lei LEI

3. Cheltuieli cu serviciile de asistenta sociala in ultimele 12 luni: (septembrie 2020 - august 
2021):

11.631.833 LEI
3.1. Cheltuieli totale in ultimele 12 luni: (septembrie 2020 - august 2021):

22,105,697 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

3 Multiplicaţi tabelul, potrivit numărului de activităţi/servicii
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III. Subvenţia solicitată de la bugetul de stat în anul 2022 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, posesoare a cărţii de identitate seria IF nr.542031, 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,
- 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

-'tsemnăţ

Data 30 septembrie 2021

Responsabjbfinanciar, 
A n ge lic  Dumitru

(semnătura)
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Anexa B la cerere
DATE

privind bugetul unităţii de asistenţă socială în anul .2,Jd2S~

Denumirea unităţii de asistenţă socială Fundaţia HOSPICE Casa Speranţei, 

cu sediul in Braşov, Str.Sitei nr,17A, judeţul Braşov

Număr de persoane asistate lunar ...20.., subvenţia lunară/persoana asistată 28.800 lei

I. Bugetul

D enum irea
indicatorului

TOTAL
m ii lei

T rim I Trim. II Trim. III Trim. IV

Venituri totale, din care: 357,06 89,27 89,27 89.27 89.26
1. Venituri ale asociaţiei /fundaţiei /cultului 
recunoscut în România, acreditat ca 
furnizor de servicii sociale potrivit legii* 1

328,26 82,07 82,07 82,07 82,06

2. Subvenţie acordată în temeiul Legii nr. 
34/1998

28,8 7,2 7,2 7,2 7,2

Cheltuieli totale, din care *2,*3: 357,06 89,27 89,27 89,27 89,26
1. Cheltuieli de personal pentru personalul 
de specialitate de îngrijire şi asistenţă şi 
personalul de specialitate şi auxiliar*4

290,11 72,53 72,53 72,53 72,53

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele 
asistate
3. Cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea 
hranei
4. Cheltuieli cu iluminatul
5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, 
canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet.

6,18 1,55 1,55 1,55 1,54

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 persoane 
asistate şi însoţitorii lor
9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru 
persoanele asistate
10. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie 
pentru persoanele asistate
11. Cheltuieli pentru funcţionarea 
mijloacelor de transport specific activităţii 
unităţii de asistenţă socială* 5)

7,79 1,95 1,95 1,95 1,95

12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, 
piese de schimb, reparaţii etc.)

52,97 13,24 13,24 13,24 13,24



TOTAL 357,06 89,27 87,27 89,27 89,26

Note:
*1) La veniturile provenite din donaţii, sponsorizări şi alte venituri se vor evidenţia şi bunurile în natura la preţul pieţei.
*2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1-11 nu pot fi sub nivelul subvenţiei acordate de la bugetul local.
*3) Din subvenţia acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singura natură.
*4) Prin personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar prevăzut în regulamentul de 
organizare şi funcţionare al unităţii de asistenţă socială aprobat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, angajat/contractat al asociaţiei/fundaţiei/ cultului recunoscut în România, 
acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii care, potrivit contractului individual de muncă şi fişei de post sau contractului 
de prestări de servicii are atribuţii în prestarea directă a serviciilor sociale în cadrul unităţii de asistenţă socială care face obiectul 
cererii de solicitare a subvenţiei; nu intră în această categorie personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire. 
*5) Din subvenţia acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în funcţionarea mijloacelor de 
transport specific activităţii unităţii de asistenţa socială.

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenţie:

M ii lei
D enum irea indicatorului C heltuieli totale D in subvenţie de la 

bugetul local
Din ven ituri proprii

1. cheltuieli de personal pentru personalul 
de specialitate de îngrijire şi asistenţă şi 
personalul de specialitate auxiliar*4

290,11 24,00 266,11

2. cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii 
cantinelor sociale sau ai altor servicii de 
acordare a hranei, precum şi pentru 
beneficiarii centrelor rezidenţiale
3. cheltuieli pentru carburanţii necesari 
funcţionării mijloacelor de transport 
pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri 
la domiciliu şi cantinele sociale

7,79 2,4 5,39

4. cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: 
încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, 
poştă, telefon şi internet.

6,18 2,4 3,78

Total 304,09 28,8 275,29

III. Cheltuieli curente de funcţionare lunare în unitatea de asistenţă socială 29.754,75 lei.

IV. Costul mediu de întreţinere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curente de întreţinere 
raportate la numărul de beneficiari/lună) 1.487,74 lei.



R O M Â N IA  
J U D E Ţ U L  B R A Ş O V  

C O N S IL IU L  L O C A L  F Ă G Ă R A Ş

D IR E C Ţ IA  D E  A S IS T E N T Ă  S O C IA L Ă  F Ă G Ă R A Ş

S tra d a  T u d o r  V lad im iresc u , N r.8, 5 0 5200 , Tel: 0 2 6 8  2 14 998, F ax: 0 2 6 8  2 1 8  797 
E m ail: s e c re ta ria t@ d a s fa g a ra s .ro , W eb : w w w .d asfag a ras .ro

Nr. 642 din 14.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a consiliului local privind propunerea de acordare a unei 

subvenţii Fundaţiei Hospice Casa Speranţei conform L.34 /1 998

Având în vedere solicitarea Fundaţiei „Hospice Casa Speranţei „ de acordare a unei 
subvenţii de la bugetul local în sumă de 28.800 lei care sa reprezinte compensarea resurselor 
financiare ale fundaţiei, bani destinaţi pentru cheltuieli curente de funcţionare 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.

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 categoriile 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.

Documentaţia depusă de către Fundaţia Hospice s-a analizat de către Comisia de 
evaluare şi selecţionare, constatându-se că îndeplineşte criteriile obligatorii de eligibilitate şi 
consideră oportună acordarea subvenţiei solicitate .

Având in vedere ca nu s-au înregistrat probleme privind utilizarea subvenţiei acordate in 
anii anteriori şi serviciile sociale au satisfăcut necesităţile comunităţii, rezultatele obţinute 
fiind :

- 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

î
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vederea prevenirii abandonului şi pentru a face faţă îngrijirii de durată a copilului;
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, 

Vă înaintăm spre aprobare proiectul de acordare a subvenţiei pentru anul 2022, aşa cum 
reiese din solicitarea Fundaţiei Hospice Casa Speranţei, care constituie anexă la Proiectul de 
hotărâre, în cuantum de 28.800 lei pentru un număr mediu lunar de 20 persoane asistate .
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REFERAT DE APROBARE ,
al proiectului de hotărâre 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 
subvenţii de la bugetul local în sumă de 28.800 lei care sa reprezinte compensară resurselor 
financiare utilizate 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,

Documentaţia depusă de către Fundaţia Hospice s-a analizat de către Comisia de evaluare 
şi selecţionare, constatându-se că îndeplineşte criteriile obligatorii de eligibilitate, în vederea 
obţinerii subvenţiei solicitate,

în conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din L.34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială şi ale art.2 alin.(3) si art.9 (1) din H.G.1153 /2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de alicare a L.34/1998,

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

Primar,
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