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R E F E R A T 
de modificare a HCLMT nr.101/20.09.2016 privind reglementarea procedurilor de parcurs 

în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr.34/1998 privind 
acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care 

înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2017 
 

Având în vedere modificările aduse prin HG 725 din 07 octombrie 2016 privind Norma 
metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții 
asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități 
de asistență socială;  

Având în vedere HCLMT nr.101 din 20.09.2016 prin care au fost reglementate procedurile 
de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 de către 
asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de 
asistență socială;   

Având în vedere solicitarea comună semnată de către Fundația Pentru Voi, Serviciul de 
Ajutor Maltez în România, Asociația Evanghelistică și de Caritate Isus Speranța Românei, 
Fundația Timișoara 89 și depusă la registratura Primăriei Municipiului Timișoara cu nr.SC2016-
025799/21.10.2016, prin care se dorește adoptarea de urgență a unei hotărâri a consiliului local de 
modificare a HCL nr.101/2016, venind cu propuneri de modificare la Anexa nr.2 și la Anexa nr.3.  

Având în vedere HCLMT 161/31.10.2016 ce modifică Anexa nr.3 la HCLMT nr.455/2015  
privind categoriile de cheltuieli curente de funcționare pentru fiecare unitate de asistență socială ce 
sunt furnizate de către asociații și fundații care solicită subvenție de la bugetul local pe anul 2016;   

Având în vedere faptul că normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.34/1998, aprobate prin HG nr.725/2016 au apărut după HCLMT nr.101/2016, Direcția de 
Asistență Socială Comunitară Timișoara, face următoarea analiză în prezentul referat pentru care 
se impun modificări ale Hotărârii Consiliului Local nr.101/2016: 

1. Modificările Anexei nr.1 ”Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei” la 
HCLMT 101/2016 se bazează pe art.3 alin.(2), alin.(3) din HG 725/2016 privind schimbarea 
procedurii, data limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției precum și pe art.4 
alin.(1), alin.(2) privind documentația de solicitare a subvenției pe anul 2017;  

2. Prin art.6 din HG 725/2016 sunt stabilite criteriile în baza cărora se realizează evaluarea 
și selecționarea asociațiilor și fundațiilor, iar prin introducerea art.7¹ la HG 725/2016 se modifică 
punctajele acordate pentru fiecare criteriu în baza cărora se evaluează și selecționează asociațiile. 
Art.7² din HG 725/2016 stabilește faptul că ”în situația acordării subvențiilor de la bugetul local, 
punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare prevăzute la art.6 
alin.(1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local”. De aceea este necesară şi modificarea 
Anexei 2 „Grila de evaluare şi Criteriile de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor” la 
HCLMT nr. 101/2016, prin acordarea punctajului maxim, astfel: 

- 30 puncte pentru Justificarea unității de asistență socială pentru care se solicită subvenția 
în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității;  

- 15 puncte pentru Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul 
cheltuielilor asociației/fundației pe ultimele 12 luni; 

- 15 puncte pentru Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială din totalul 
veniturilor asociației/fundației pe ultimele 12 luni;  

- 30 puncte pentru Resurse materiale şi umane adecvate acordării serviciilor de asistenţă 
socială;  

- 10 puncte pentru Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de 
asistenţă socială şi subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială.  

Punctajele propuse se aprobă prin anexă la prezenta. 



 
 
3. Prin art.2, alin.(2) din HG 725/2016 se precizează că”Din bugetele locale se acordă 

subvenții pentru categoriile de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială, 
aprobate prin hotărâre a consiliului local”. Având în vedere că prin HCLMT  161/2016 au fost 
aprobate categoriile de cheltuieli eligibile pe anul 2016, fiind modificată Anexa nr.3 a HCLMT 
nr.455/2015, se propune modificarea Anexei nr.3 a HCLMT 101/2016 ”Liniile prioritare pentru 
subvenționare din bugetul local în anul 2017 a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de 
asistență socială” conform formei propuse în anexă la prezenta.  

Ținând cont de art.1, alin (3) lit.d din Norma metodologică de aplicare a Legii 34/1998 
aprobată prin HG 725/2016, conform căreia asociațiile și fundațiile pot primi subvenție de la 
bugetele locale dacă solicită subvenție în completarea resurselor financiare proprii;  

În baza celor prezentate și în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 34/1998 modificate și aprobate prin H.G. nr.725/07.10.2016;  

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2  din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată și modificată; 
 

PROPUNEM 
1. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, Anexa nr.1 din 

HCLMT nr.101/20.09.2016; 
2. Modificarea Grilei de evaluare și Criteriilor de evaluare și selecționare a asociațiilor și 

fundațiilor, Anexa nr.2 din HCLMT nr.101/20.09.2016; 
3. Modificarea Liniilor prioritare pentru subvenționare din bugetul local în anul 2017 a 

asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială, Anexa nr.3 din 
HCLMT nr.101/20.09.2016; 

4. Anexa nr.4 din HCLMT nr.101/20.09.2016 rămâne neschimbată. 
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