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R E F E R A T 

pentru popunerea de aprobare a listei asociațiilor și fundațiilor care vor beneficia de 
subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de 

asistență socială în anul 2016, în baza legii 34/1998  
 
 

Prin HCLMT nr. 455/30.10.2015 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 s-a aprobat constituirea Comisiei de evaluare și 
selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local, 
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei, Grila de evaluare și criterii de 
evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor și Liniile prioritare pentru subvenționarea 
din bugetul local în anul 2016 a asociațiilor și fundațiilor care furnizează servizii de asistență 
socială. 

Conform H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 34/1998, asociațiile și fundațiile care furnizează servicii sociale pe raza 
municipiului Timișoara au depus documentația de solicitare a subvenției pentru anul 2016, 
având ca termen limită data de 27.11.2015.  

Comisia de evaluare și selecționare și-a început activitatea în data de 03.12.2015. În cadrul 
primei ședințe, comisia a ales președintele, în persoana domnului viceprimar Traian Stoia. 
Conform grilei de evaluare, comisia a verificat îndeplinirea de către asociații/fundații a 
condițiilor de eligibilitate, parcurgând primele trei etape ale grilei. Ulterior, în următoarele 4 
etape, comisia a evaluat îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistență 
socială pentru cele 9 organizații selecționate, a solicitat serviciilor specializate ale consiliului 
local care furnizează servicii sociale de același tip cu serviciile pentru care se solicită 
subvenție raportul privind oportunitatea acordării subvenției și a verificat rapoartele de 
oportunitate realizate pe teren. În urma evaluării criteriilor prevăzute în normele 
metodologice, comisia a acordat un punctaj final, stabilind totodată numărul mediu lunar de 
persoane asistate pentru care se propune acordarea subvenției, precum și suma reprezentând 
subvenția care se propune a fi acordată pentru fiecare asociație/fundație în parte. 

Conform art. 9 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 consiliul 
local aprobă asociațiile/fundațiile selecționate, precum și nivelul subvențiilor ce urmează a fi 
acordat. De asemenea, conform art. 11 și art. 13 din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare a organizațiilor și fundațiilor care pot primi 
subvenții de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 aprobat prin HCLMT nr. 445/30.10.2015 
”Comisia întocmește proiectul hotărârii consiliului local al municipiului Timișoara pentru 



aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local 
pentru acordarea de servicii de asistență socială.” 

Precizăm că, în conformitate cu art. 11 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 34/1998, subvenția se acordă pentru fiecare asociație în baza unei convenții încheiate 
între consiliul local și asociația/fundația selectată. 

În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează 
unități de asistență socială, ale Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 
aprobată prin H.G. nr. 1153/2001, art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 și art. 45 din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

 

PROPUNEM: 

Aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor selecționate care vor beneficia de subvenții de la 
bugetul local al Municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în 
anul 2016, în baza legii 34/1998, numărul de persoane asistate, precum și suma anuală 
reprezentând subvenția ce urmează a fi acordată unităților de asistență socială din cadrul 
asociațiilor și fundațiilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 
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