Subvenții pentru anul 2016 ONG-urilor care furnizează servicii sociale

Primăria Cluj-Napoca și Direcția de Asistență Socială și Medicală, anunță fundațiile și
asociațiile române din Cluj-Napoca, care înființează și administrează unități de asistență
socială, că data limită pentru depunerea cererii și documentației de solicitare a subvențiilor
pentru anul 2016 este ultima zi lucrătoare din luna octombrie 2015.
Documentațiile de solicitare a subvenției se întocmesc conform prevederilor Legii nr.
34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate
juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și H.G. nr. 1153/2001,
modificată și completată prin H.G. nr. 942/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 și se vor depune la sediul Direcției de Asistență
Socială și Medicală, str. Șt. O. Iosif, nr. 2-4, camera 6, până la data de 30 octombrie 2015,
ora 14.30.
Relații suplimentare și îndrumare metodologică se pot obține de la Direcția de
Asistență Socială și Medicală, Serviciul Protecție Socială, str. Șt.O.Iosif, nr. 2-4, camera 6,
telefon: 0264 413.058; 0264/599175.

DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE A SUBVENTIEI, CONFORM ART. 4 PREVĂZUT ÎN
HG NR. 1153/2001, VA CONŢINE URMÃTOARELE ACTE:

a) cererea de solicitare a subventiei, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1 la
HG nr. 1153/2001;
b) raportul privind activitatea asociaţiei sau fundaţiei în domeniul asistenţei sociale
în ultimele 12 luni calendaristice;
c) statutul şi actele adiţionale, dupã caz;
d) dovada dobândirii personalitãţii juridice;
e) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generalã a finanţelor publice
judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiarã
municipala, respectiv la administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului
Bucureşti;
f) dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisã de banca la care are
deschis contul;
g) raportul privind acordarea serviciilor de asistenta socialã şi utilizarea subventiei,
în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor care au beneficiat de subvenţii în anul anterior;
h) dovada privind situaţia juridicã a sediului unitãţii de asistenta socialã;
i) autorizaţia sanitarã de funcţionare a unitãţii de asistenta socialã pe anul curent,
precum şi alte autorizaţii sau acreditari potrivit legislaţiei în vigoare.
Documentele prevãzute la lit. c); e); g) și lit. i) vor fi prezentate în copie.

Va rugam sa pastrati ordinea actelor in dosar.
Documentatia se va prezenta in doua exemplare.

