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EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

 

Sectiunea 1  
Titlul proiectului de hotărâre 

privind aprobarea listei asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care vor beneficia de subvenţii de la bugetul 
local al municipiului Timişoara pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2019, în baza 

Legii nr. 34/1998 

Sectiunea a 2 - a  
 

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

1. Descrierea situatiei actuale  
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență 
socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează 
servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de 
dificultate socială. 
Conform Legii 292/2011 – Legea asistenței sociale, art. 112, alin. (3), lit. q, în domeniul organizării, 
administrării şi acordării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale ” încheie, în 
condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de finanţare, contracte de 
subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de servicii sociale”, iar 
conform art. 136, alin (1), lit. a din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv 
din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se alocă fonduri pentru ”  finanţarea 
serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenţionate în condiţiile legii, ori 
cofinanţate în baza contractelor de parteneriat”; 
Prin HCLMT nr. 610/16.11.2018 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării 
subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială, s-a aprobat constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care 
pot primi subvenţii de la bugetul local pentru anul 2019, Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
comisiei (anexa1), Grila de evaluare şi Criterii de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor 
(anexa 2), Liniile prioritare pentru subvenţionarea din bugetul local în anul 2018 a asociaţiilor şi 
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fundaţiilor care furnizează servicii de asistenţă socială (anexa 3), Categoriile de cheltuieli pentru 
fiecare tip de serviciu social (anexa 4), Serviciile complementare subvenţionate din bugetul local 
(anexa 5), Criteriile de departajare a unităților de asistență socială cu același punctaj (anexa 6). 
Asociaţiile şi fundaţiile care furnizează servicii sociale pe raza municipiului Timişoara au depus 
documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul 2019, conform H.G. nr. 1153/2001 pentru 
aprobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și 
completările ulterioare. Termenul limită a fost data de 23.11.2018. 
Comisia de evaluare şi selecţionare şi-a început activitatea în data de 03.12.2018. 

 
2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate: 
Considerăm ca Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 
personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 
asigură cadrul legal propice pentru continuarea sprijinirii unor furnizori privați de servicii sociale şi în 
anul 2019. 
În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 propunem următoarele:  

 
- Aprobarea listei asociațiilor, fundațiilor şi cultelor selecționate care vor beneficia de subvenții de la 

bugetul local al Municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2019, 
în baza legii 34/1998 și nivelul subvențiilor ce urmează a fi acordate 

 
3. Alte informatii - nu este cazul 
 
4. Concluzii 

    Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
listei asociațiilor, fundațiilor şi cultelor selecționate care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al 
Municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2019, în baza legii 
34/1998 și nivelul subvențiilor ce urmează a fi acordate 
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