
ROMÂNIA                                                                                      Se aprobă:                                                                                             
JUDEŢUL CLUJ                                                                      P R I M A R, 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                                 EMIL BOC  
           CLUJ-NAPOCA 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ 
SERVICIUL PROTECŢIE SOCIALĂ 
Nr. 310691  /801/ 04.09.2014 
 

R E F E R A T 
privind inițierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea liniilor prioritare de subvenţionare de la bugetul local în anul 

2015, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială precum şi categoriile de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, în 
baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială 
 

  Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române 
cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi ale HG nr. 1.153/2001 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, 
modificată și completată prin HG nr. 942/2005 și HG nr. 1217/2008; 
 Reţinând faptul că de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca se pot acorda subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică care administrează unităţi de asistenţă socială care dezvoltă servicii sociale 
pentru beneficiari din municipiul  Cluj-Napoca; 

Luând în considerare prevederile art. 2 din H.G. nr. 942/2005 în care se precizează că alineatul (3) al art. 1 din 
Anexa la H.G. 1.153/2001 se modifică şi va avea următorul cuprins: “(3) Liniile de subvenţionare prioritare în domeniul 
asistenţei sociale sunt aprobate anual prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, respectiv prin 
hotărâre a consiliului local”; 

Văzând şi prevederile H.G. nr. 1217/2008 privind modificarea şi completarea H.G. nr 1.153/2001, care stabileşte 
nivelul mediu lunar al subvenţiei care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată, începând cu data de 1 
ianuarie 2009; 

Având în vedere: 
a) cercetarea desfăşurată pe parcursul anului 2011 până în iunie 2012 în municipiul Cluj-Napoca, în cadrul 

proiectului „Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active”, (Proiect POSDRU, Axa prioritară 3 
„Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor si a intreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.3 „dezvoltarea parteneriatelor 
şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societate civilă”, beneficiar Asociaţia CRIES Timişoara, în parteneriat 
cu Institutul Intercultural Timişoara, Liga Apărării Drepturilor Omului, Filiala Cluj); 
 b) problemele şi nevoile beneficiarilor identificate pe parcursul activităţilor curente ale compartimentelor şi 
serviciilor specializate din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală şi din colaborările cu furnizori de servicii 
sociale, publici şi privaţi, din municipiul Cluj-Napoca; 
 c) problemele şi nevoile specialiştilor implicaţi în acordarea de servicii sociale, nevoi şi probleme identificate în 
cadrul acţiunilor de supervizare şi monitorizare a activităţilor curente din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi 
Medicală, aspecte care au stat la baza strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale; 

Propunem spre aprobare inițierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea liniilor prioritare de subvenţionare de 
la bugetul local în anul 2015, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială precum şi categoriile de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita 
subvenţii de la bugetul local, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, după cum 
urmează: 

A. Liniile prioritare de subvenţionare în anul 2015, de la bugetul local, pentru asociaţiile şi fundaţiile române 
cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială: 
1.    Persoane vârstnice dependente şi persoane cu dizabilități – unităţi de îngrijire la domiciliu; 
2. Persoane supuse riscului de consum substanţe toxice - unităţi cu competenţă în prevenţie, consiliere şi intervenţie în 

ceea ce priveşte dezvoltarea comportamentelor adictive; 
3. Persoane aflate în situaţii de dificultate –centre de zi, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale, cantine sociale. 
 B. Categoriile de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, în baza 
prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială sunt cuprinse în Anexa la prezentul referat. 
 
       DIRECTOR EXECUTIV,                            ŞEF SERVICIU, 

 AUREL  MOCAN                             CARMEN CIORNEI  
 
  
 
 
 
 
                                            

VIZAT: 
Serviciul juridic-contencios  

  Data__________________ 
 
  Semnatura___________ 
 



                  P R O I E C T, 
AVIZAT: 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI      SECRETAR, 
          CLUJ-NAPOCA                AURORA ROȘCA 
 
 
 
 

 H O T Ă R Â R E 
aprobarea liniilor prioritare de subvenţionare de la bugetul local în anul 2015, pentru asociaţiile şi fundaţiile române 

cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială precum şi categoriile de 
cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, în baza prevederilor Legii nr. 
34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează 

şi administrează unităţi de asistenţă socială 
 
 

 Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în sedinţă ordinară, 
 Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare de subvenţionare de la bugetul local în 
anul 2015, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială precum şi categoriile de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la 
bugetul local, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială -  proiect din iniţiativa 
primarului; 

Analizând Referatul nr. 310691/801/01.09.2014 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, prin care se 
propune aprobarea liniilor prioritare de subvenţionare de la bugetul local în anul 2015, pentru asociaţiile şi 
fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială precum şi 
categoriile de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, în baza 
prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; 
 Reţinând prevederile Legii nr. 34/1998 şi ale HG nr. 1.153/2001 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, modificată și completată prin HG 
nr. 942/2005 și HG nr. 1217/2008; 
 Văzând avizul comisiei de specialitate; 
 Potrivit dispoziţiunilor art. 36 alin. (6) lit “a”, 39 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art. 1. Se aprobă liniile prioritare de subvenţionare de la bugetul local, pentru anul 2015, pentru asociaţiile şi 

fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în domeniile: 
1. Persoane vârstnice dependente şi persoane cu dizabilități – unităţi de îngrijire la domiciliu; 
2. Persoane supuse riscului de consum substanţe toxice - unităţi cu competenţă în prevenţie, consiliere şi intervenţie 
în ceea ce priveşte dezvoltarea comportamentelor adictive; 
3. Persoane aflate în situaţii de dificultate – centre de zi, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale, cantine sociale. 
 Art. 2. Se aprobă categoriile de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul 
local, pentru anul 2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, conform 
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Comisia de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi Direcţia de Asistenţă 
Socială şi Medicală. 
 
                                             Preşedinte de şedinţă, 
         
 
 
 

                         Contrasemnează 
                    Secretarul municipiului 
           Jr. AURORA ROȘCA 
Nr. _________ din _________2014 
(Hotărârea a fost adoptată cu  ….. voturi)  
 



Anexa la Hotărârea nr. _____/2014 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA            
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI MEDICALĂ     
 
 
 

Categoriile de cheltuieli pentru care asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, pentru anul 
2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială 
 

 

Unităţile de asistenţă 
socială/Categorii de beneficiari 

Categorii de cheltuieli Nivelul 
maxim 

al subvenţiei/ 
beneficiar 

 
Unități de îngrijire la domiciliu 
(persoane vârstnice, persoane cu 
dizabilități) pentru serviciile 
prevăzute la la art. 3^5 alin. (2) din 
OG nr. 68/2003 privind serviciile 
sociale, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 515/2003, 
cu modificările și completările 
ulterioare. 

1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în 
îngrijire la domiciliu persoane dependente şi care efectiv participa la 
procesul de îngrijire la domiciliu (asistent social, îngrijitor la 
domiciliu, lucrător social.); 
2. Cheltuieli cu iluminatul, plata serviciilor (apa, canal, gaz, 
salubrizare, telefon) strict pentru spaţiul destinat sediului unităţii de 
îngrijire la domiciliu; 
3. Cheltuieli cu materiale sanitare şi pentru curățenie pentru 
persoanele asistate la domiciliu; 
4. Cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianții necesari pentru 
funcţionarea mijloacelor de transport specific activității unităţii de 
asistență socială. 

120 lei 

Centre de zi care oferă servicii de 
îngrijire personală, supraveghere și 
terapii de recuperare, terapii 
ocupaționale (pentru copii separați 
sau cu risc de separare de părinți, 
persoane cu handicap, persoane 
victime ale violenței în familie, 
persoane toxico-dependente, 
persoane victime ale traficului de 
persoane, persoane imigrante și 
refugiați, persoane fără adăpost, 
persoane tinere care părăsesc 
sistemul de protecție a copilului) 

1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în 
domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea 
serviciilor de asistenţă socială (asistent social, lucrator social, 
pedagog social); 
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate (inclusiv pentru 
încălzirea şi prepararea hranei); 
3. Cheltuieli cu iluminatul, plata serviciilor (apa, canal, gaz, 
salubrizare, telefon)  pentru spaţiul destinat centrului de zi; 
4. Cheltuieli pentru materiale didactice pentru persoane asistate 
(numai pentru centrele pentru copii); 
5. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată 
de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; 
6. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor; 
7. Cheltuieli cu materiale sanitare şi de curăţenie pentru persoanele 
asistate; 
8. Cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari pentru 
funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de 
asistenţă socială. 
 

175 lei 

Unităţi cu competenţă în prevenţie, 
consiliere şi intervenţie în ceea ce 
priveşte dezvoltarea 
comportamentelor adictive /centre 
de zi (persoane supuse riscului 
consumului de substanţe, persoane 
toxico-dependente) 

1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în 
domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea 
serviciilor de asistenţă socială (asistent social, lucrator social, 
psiholog); 
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate (inclusiv pentru 
încălzirea şi prepararea hranei); 
3. Cheltuieli cu iluminatul, plata serviciilor (apa, canal, gaz, 
salubrizare, telefon)  pentru spaţiul destinat centrului de zi; 
4. Cheltuieli pentru materiale didactice pentru persoane asistate 
(numai pentru centrele pentru copii); 
5. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată 
de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; 
6. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor; 
7. Cheltuieli cu materiale sanitare şi de curăţenie pentru persoanele 
asistate; 
8. Cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari pentru 
funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de 
asistenţă socială. 

175 lei  



Adăposturi de noapte (persoane 
fără adăpost) 

1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în 
domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea 
serviciilor de asistenţă socială (asistent social, lucrator social); 
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate (inclusiv pentru 
încălzirea şi prepararea hranei); 
3. Cheltuieli cu iluminatul, plata serviciilor (apa, canal, gaz, 
salubrizare, telefon)  pentru spaţiul destinat centrului de zi; 
4. Cheltuieli pentru materiale sanitare pentru persoane asistate; 
5. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată 
de folosire şi echipament pentru persoanele asistate; 
6. Cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru persoanele asistate; 
7. Cheltuieli pentru carburanţi şi lubrificanţi necesari pentru 
funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de 
asistenţă socială. 

175 lei 

Cantinele sociale (pentru persoane 
şi familii cu venituri mici) 

1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în 
domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea 
serviciilor de asistenţă socială (asistent social, lucrator social); 
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate (inclusiv pentru 
încălzirea şi prepararea hranei); 
3. Cheltuieli cu iluminatul, plata serviciilor (apa, canal, gaz, 
salubrizare, telefon)  pentru spaţiul destinat cantinei sociale; 
4. Cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari pentru 
funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de 
asistenţă socială. 

90 lei 

Centrele rezidenţiale – care acordă 
cazare mai mult de 24 ore (pentru 
persoane aflate în situaţii de 
dificultate) 

1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în 
domeniul asistenţei sociale care participă efectiv la acordarea 
serviciilor de asistenţă socială (asistent social, luctăror social, 
pedagog social); 
2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate (inclusiv pentru 
încălzirea şi prepararea hranei); 
3. Cheltuieli cu iluminatul, plata serviciilor (apa, canal, gaz, 
salubrizare, telefon)  pentru spaţiul destinat centrului de zi 
4. Cheltuieli pentru materiale didactice pentru persoane asistate 
(numai pentru centrele de copii) 
5. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată 
şi echipament pentru persoanele asistate. 
6. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor. 
7. Cheltuieli cu materiale sanitare şi de curăţenie pentru persoanele 
asistate 
8. Cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari pentru 
funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de 
asistenţă socială 

250 lei 

 
Notă: 

1. Nu sunt eligibile centrele de zi care acordă exclusiv servicii de consiliere şi informare, precum şi servicii de tip 
şcoală după şcoală. 

2. Nivelul maxim al subvenției este stabilit în conformitate cu  prevederile HG nr. 1217/2008. 
3. Data limită de depunere a documentaţiei pentru solicitarea subvenției pentru anul următor, este ultima zi 

lucrătoare a lunii octombrie din anul curent (conform art. 2 din HG 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 și completările ulterioare). 
 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV                                          ŞEF SERVICIU 
            AUREL MOCAN                                         CARMEN CIORNEI 
 
 
 
 
 


