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HOTĂRÂREA nr. 
Din data de

privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în 
anul 2022 a Societăţii de binefacere Diakonia în vederea acordării de servicii de 

îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice de pe raza Municipiului Făgăraş

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş ,

Analizând Raportul de specialitate nr.643 din data de 14.02.2022 al Direcţiei de Asistenţă 
Socială prin care se propune aprobarea acordării subvenţiei din bugetul local, Societăţii de 
binefacere Diakonia pentru furnizare de servicii de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice 
de pe raza Municipiului Făgăraş

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 Societatea de binefacere Diakonia 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,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă acordarea subvenţiei, în sumă de 11.520 lei, Societăţii de binefacere 
Diakonia pentru cheltuieli curente de funcţionare, în vederea compensării cheltuielilor necesare 
îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu, 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 .

A rt.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul municipiului Făgăraş, prin Direcţia Buget -  Finanţe şi Direcţia de Asistenţă Socială.
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Nr. 643/14.02.2022

R A P O R T  D E S P E C IA L IT A T E
la proiectul de hotărâre a co nsiliu lu i local privind propunerea de acordare a unei 

subvenţii Societăţii de binefacere Diakonia conform  L.34 /1998

Având în vedere solicitarea Societăţii de binefacere Diakonia „ de acordare a unei subvenţii 
de la bugetul local în sumă de 11.520 lei care sa reprezinte compensarea resurselor financiare ale 
Societăţii de binefacere, bani destinaţi pentru cheltuieli curente de funcţionare în scopul acordării 
de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice de pe raza municipiului Făgăraş, asa cum sunt 
prezentate în Anexa B la cerere

Luând în considerare că Societatea de binefacere Diakonia -  Unitatea de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane vârstnice 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 sunt persoanele vârstnice din Municipiul Făgăraş, persoane care 
reprezintă o categorie vulnerabilă la nivelul comunităţii..

Scopul serviciilor sociale este de a oferi sprijin şi suport persoanelor vârstnice în vederea 
prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prevenirea 
marginalizării şi excluziunii sociale.

Serviciile sunt orientate către mediul în care persoanele afectate se simt cel mai confortabil 
-îngrijiri la domiciliu pentru categoriile de beneficiari persoane vârstnice.

Documentaţia depusă de către Societatea de binefacere Diakonia s-a analizat de către 
Comisia de evaluare şi selecţionare, constatându-se că îndeplineşte criteriile obligatorii de 
eligibilitate şi consideră oportună acordarea 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,

Vă înaintăm spre aprobare proiectul de acordare a subvenţiei pentru anul 2022, aşa cum 
reiese din solicitarea Societăţii de binefacere D iakojn^^ar^cpnstituie anexă la Proiectul de 
hotărâre, în cuantum de 11.520 lei pentru un număr persoane asistate .
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Nr.____ din data de

R E F E R A T  D E A P R O B A R E  ,
al proiectulu i de hotărâre privind propunerea de aco rd are  a unei subvenţii

So cie tăţii de binefacere D iakonia, conform  L.34  /1998» 7

Având în vedere solicitarea Societăţii de binefacere Diakonia „ de acordare a unei 
subvenţii de la bugetul local în sumă de 11.520 lei care sa reprezinte compensarea resurselor 
financiare utilizate de către societate pentru a fi cheltuite în scopul acordării de îngrijiri la 
domiciliu persoanelor vârstnice de pe raza municipiului Făgăraş, asa cum sunt prezentate în 
Anexa B la cerere,

Documentaţia depusă de către Societatea de binefacere Diakonia 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) H.G.1153 /20Q1 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aiicare a L.34/1998,

Propunem spre aprobare, acordarea subvenţiei aşa cum reiese din solicitarea Societăţii 
de binefacere Diakonia, care constituie anexă la Proiectul de hotărâre .

Prim ar,

G H E O R G H E  S U C A C IU
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societate de binefacere

str. Inocenţiu Micu Klein 22,
Făgăraş 505200
Cod Fiscal: RO 8008484

Tel: +'4- 0268-212299 
www. diakon ia. org. ro

E - mail: office@diakonia.org.ro

Nr. 802/29.09.2021
CERERE

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

I. Date despre asociaţie/fundaţie/cult recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii 
sociale potrivit legii
1. Denumirea:

Societatea de binefacere Diakonia, cu sediul în Făgăraş, str. Inocenţiu Micu Klein nr.22, 
jud. Braşov, telefon 0268/212299.

2. Dobândirea personalităţii juridice:
a) Sentinţa civilă nr. 2570/1996 a Judecătoriei Făgăraş pronunţată în dosar 3372/1996.
b) Certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă Judecătoria 

Făgăraş nr. 3/A/1995.

3. Codul fiscal nr. RO 8008484, emis de Ministerul Finanţelor Publice din data de 09.01.1996.

4. Nr. contului bancar cod IBAN R098RNCB0055006917380001 deschis la Banca Comercială 
Română -  BCR Agenţia Făgăraş

5. Date personale ale preşedintelui Societăţii de binefacere Diakonia recunoscută în România, 
acreditată ca furnizor de servicii sociale potrivit Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale:
Numele - Klein 
Prenumele -  Johannes
Domiciliul - Făgăraş, strada Republicii nr. 16, jud. Braşov, tel. 0268/212.299

6. Date personale ale responsabilului financiar al Societăţii de binefacere Diakonia recunoscută 
în România, acreditată ca furnizor de servicii sociale potrivit Legii 197/2012 privind asigurarea 
calităţii în domeniul serviciilor sociale
Numele: Ciordaş 
Prenumele: Eugenia
Domiciliul: Făgăraş, str. D-na Stanca, bl.15, sc.A, ap.11, tel. 0724 206 540

II. Experienţa Societăţii de binefacere Diakonia recunoscută în România, acreditată ca 
furnizor de servicii sociale potrivit Legii 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul

Cont bancar pentru donaţii:
Banca Comercială Română — BCR agenţia Făgăraş, Cod IBAN: R098 RNCB 0055 0069 1738 0001 în RON,

ROH RNCB 0055 0069 1738 0002 în EURO. SWIFT: RNCB ROBU
Banca Transilvania, BT agenţia Făgăraş, Cod IBAN: R084 BTRLRONCRT0V18942701 în RON, R069 BTRLEURCRT0V18942701 în EURO

mailto:office@diakonia.org.ro


serviciilor sociale, în domeniul serviciilor de asistenţă socială 
1. Proiecte derulate în ultimele 12 luni:

1.1. Titlul proiectului „ Pâine cu suflet", anul 2020-2021
Parteneri în proiect:

Agape e.V, organizaţie cu personalitate juridică germană
Municipiul Făgăraş
Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraş

Natura parteneriatului : Măsuri de îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii comunităţii locale
Descrierea pe scurt a proiectului:

Proiectul „Pâine cu suflet" se adresează unui număr de 45 de familii aflate în dificultate 
materială cu minim trei sau mai mulţi copii, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi persoanelor 
vârstnice prin acordarea unei pâini zilnice.

Prin acest proiect se urmăreşte prvenirea şi depăşirea unor situaţii de dificultate sau 
dependenţă, precum şi prevenirea marginalizării şi excluderii sociale.

1.2. Proiectul „ Clipe speciale pentru oameni speciali" anul 2021
Parteneri în proiect: Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului
Natura proiectului: măsuri de îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii persoanelor cu 

dizabilităţi
Descrierea pe scurt a proiectului:
„Clipe speciale pentru oameni speciali" este un proiect gândit pentru a veni în 

întâmpinarea si satisfacerea dorinţelor, persoanelor speciale care beneficiază de serviciile 
oferite de Societatea de binefacere DIAKONIA, în cadrul centrelor de zi: "Casa bucuriei" din 
Şoarş şi "Betleem" din Făgăraş. Aceste persoane speciale sunt persoane cu dizabilităţi care 
provin din familii cu posibilităţi financiare limitate, în viaţa cărora cuvântul VACANŢĂ, nu există, 
sau este limitat la a-şi petrece timpul acasă.

1.3. Acord de parteneriat cu Şcoala Gimnazială „ Ovid Densuşianu" Făgăraş
Parteneri în proiect: Şcoala Gimnazială „ Ovid Densuşianu" Făgăraş
Natura parteneriatului: cooperarea interinstituţională pentru derularea unor activităţi 

educative şi/sau cultural-artistice care să contribuie la dezvoltarea personală a 
elevilor/tinerilor implicaţi.

Descrierea pe scurt a proiectului:
Scopul general al acestui parteneriat îl reprezintă:
- stimularea potenţialului artistic şi practic al elevilor prin organizarea şi desfăşurarea unor 

programe artistice, expoziţii cu lucrări, activităţi sportive
- realizarea unui schimb de experienţă între elevii şi profesorii participanţi din cele două 

instituţii
- realizarea/dezvoltarea relaţiilor de colaborare între elevii

1.4. Proiectul „Inimă pentru inimă"



Parteneri în proiect: Şcoala Gimnazială „ Ovid Densuşianu" Făgăraş 
Natura parteneriatului: organizarea de activităţi, schimb de experienţă, de cunoaştere mai 

aprofundată a particularităţilor şi calităţilor tinerilor cu dizabilităţi.
Descrierea pe scurt a proiectului:
Prin acest proiect se urmăreşte promovarea valorilor culturale şi sociale, realizarea unor 

instruiri interactive, lărgirea orizontului de cunoaştere al elevilor, promovarea dialogului şi a 
comunicării, promovarea spiritului de concurenţă loială între elevi, atragerea efectivă a elevilor 
spre activităţi extracurriculare, etc.

1.5. Convenţii colaborare cu cabinetele medicale -  medicina familie:
Cabinet Medical Medicina de Familie Cârlan Anca 
Cabinet Medical Medicină de Familie Pirău Marcela 
Cabinet Medical Medicină de Familie Cîlţea Daniela 
Cabinet Medical Medicină de Familie Ghircoiaş Vichente 
Cabinet Medical Medicină de Familie Rădulescu Ionela 
Cabinet Medical Medicină de Familie Marele Cristina 
Cabinet Medical Medicină de Familie Malene Nicoleta-Elena
Natura parteneriatului : soluţionarea cazurilor socio-medicale care privesc beneficiarii 

de servicii sociale
Descrierea pe scurt a proiectului:
Prin acest proiect se urmăreşte colaborarea părţilor în domeniul asistenţei sociale prin 

promovarea sănătăţii şi a educaţiei pentru sănătate, precum şi a serviciilor sociale.

2. Venituri totale din ultimele 12 luni: 3.657.706 lei

3. Cheltuieli cu serviciile de asistenţă socială din ultimele 12 luni: 1.581.063 lei 

3A1. Cheltuieli totale în ultimele 12 luni: 3.441.269 lei
â

4. Societatea de binefacere Diakonia prin Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice „Bunici de Suflet'7 desfăşoară servicii de asistenţă socială:

- la nivel local : Municipiul Făgăraş (servicii care fac obiectul prezentei cereri)
III. Subvenţia solicitată de la bugetul local, în anul 2021 este de 11.520 lei, pentru un număr 

mediu lunar de 8 persoane asistate, conform anexelor A şi B la prezenta cerere, după cum 
urmează:

Nr.
crt.

Cod
serviciu
social

Denumirea unităţii de 
asistenţă socială *

Judeţul în care are 
sediul unitatea de 
asistenţă socială

Numărul mediu 
lunar al 
persoanelor 
asistate

Subvenţia
solicitată(lei)

Total 8810ID-I Unitatea de îngrijire la Braşov-Municipiul 8 11.520 lei



domiciliu pentru 
persoane vârstnice 
„Bunici de suflet"

Făgăraş

Subsemnata Rusu Cristina posesoare a cărţii de identitate seria BV nr. 902270, eliberată 
la data de 08.08.2013 de către SPCLEP Făgăraş, în calitate de Director Executiv al Societăţii de 
binefacere Diakonia, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii 197/2012 privind 
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, prin Hotărârea Consiliului Director nr. 
265/12.04.2018,cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, 
declar pe propria răspundere următoarele:

- datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;
- Societatea de binefacere Diakonia recunoscută în România, acreditată ca furnizor de 

servicii sociale potrivit legii nu are sume neachitate la scadenţă către persoane fizice sau 
juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite,

Mă angajez ca suma de 11.520 lei să o utilizez în scopul acordării serviciilor sociale, 
conform datelor prezentate în anexele A şi B la prezenta cerere.

Prin completarea prezentei cereri de solicitare a subvenţiei în temeiul Legii nr. 34/1998, 
îmi exprim acordul expres şi neechivoc privind utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraş în conformitate cu Regulamentul 
679/2016 GDPR.

Director executiv Responsabil financiar
Jjdstiria Rusu Ciordastugehia

..............- V - ..............
(semnătură şi ştampila)

! j o j
(semnătură a ştampila)

Data:2$.09.2021



DATE

privind bugetul unităţii de asistenţă socială în anul 2021

Societatea de binefacere Diakonia prin Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru 
persoane vârstnice "Bunici de Suflet" cu sediul Făgăraş str. Inocenţiu Micu Klein, nr. 24, jud. 
Braşov

Număr de persoane asistate lunar 8 , subvenţia lunară/persoana asistată 120 
lei/lună/persoană asistată.

i. Bugetul

Denumirea
indicatorului

TOTAL
RON/an

mii lei
Trim 1 Trim. II Trim. III Trim. IV

Venituri totale, din care:
1. Venituri ale Societăţii de 
binefacere Diakonia

7520 1303 1805 2407 2005

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

“ " “

Cheltuieli totale, din care *2,*3: 169.357 41.940 42.018 43.145 42.254
1. Cheltuieli de personal pentru 
personalul de specialitate de 
îngrijire şi asistenţă şi 
personalul de specialitate şi 
auxiliar*4

130.746 33.303 32.207 32.533 32.703

2. Cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate

20.357 4.814 5.743 4.800 5.000

3. Cheltuieli cu iluminatul 317 110 53 54 100
4. Cheltuieli pentru plata 
serviciilor, apă, canal, salubrizare, 
poştă, telefon şi internet.

1.322 631 230 164 297

5.Cheltuieli cu obiecte de inventar 
de mică valoare sau scurtă durată 
şi echipament pentru persoanele 
asistate

1.480 370 325 384 401

6. Cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate

504 110 98 76 220

7. Cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate

3.329 827 840 829 833





8. Cheltuieli pentru funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă 
socială*5)

11.302 1.775 2.522 4.305 2.700

TOTAL 169.357 41.940 42.018 43.145 42.254

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 pentru anul 2022:

Mii lei
Denumirea indicatorului Cheltuieli

totale
Din subvenţie 
de la bugetul 

local

Din venituri 
proprii

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

130.746 10.000 120.746

2. cheltuieli pentru carburanţii necesari 
funcţionării mijloacelor de transport pentru 
centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi 
cantinele sociale

11.302 1520 9.782

Total 142.048 11.520 130.528
III. Cheltuieli curente de funcţionare lunare în unitatea de asistenţă socială 13.171, 25 
lei/iună



IV. Costul mediu de întreţinere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curente de 
întreţinere raportate la numărul de beneficiari/lună) 1.646,41 lei/lună,beneficiar.

Director executiv 
Cristina Rusu

'>YV

Responsabil financiar 
Ciordaş/Eugenia

(semnaturaJŞi ştampila)


