
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ
CONSILIUL LOCAL

EEQIARÂREANR.292/|q
privindregleinentareaprocedurilordeparcursînvedei.ea@cordăriisubvenţiilordinbugetul

localînbazaLegiini..34/1998pi.ivindacoi.dai.eauiiorsubvenţiiasociaţiilorşifundaţiilor
i.omânecupersonalitatejuridică,careînriinţeazăşiadministreazăunitătideasistenţă

socială

Consiliul Local al municipiului Sebeş, judeţul Alba;
Întrunitînşedinţăordinarădindatade28.10.2021,ora12,00;

Luând în dezbatere proiectul  de hotărâre privind reglementarea procedurilor de parcurs în
vederea acordării  subvenţiilor din bugetul  local în baza Legii nr.  34/1998  privind acordarea unor
subvenţii    asociaţiilor    şi    fimdaţiilor    române    cu    personalitate   juridică,    care    înfiinţează    şi
administrează unităţi de asistenţă socială

Văzând:
-referatul de aprobare nr.71658/27.09.2021  al iniţiatorului la proiectul de hotărâre;
-raportul de specialitate nr.13842/19.08.2021  întocmit de Direcţia Generală de Asistentă Socială,

Medicală   şi   Comunitară   Sebeş,   prin   care   se   propune  aprobarea  procedurilor  de  acordare   a
subvenţiilordinbugetullocal,înbazalegiinr.34/1998,cumodificărileşicompletărileulterioare.
• anunţul nr.13911/20.08.2021  de afişare a proiectului de hotărâre;
-procesulverbalnr.13912/20.08.2021deafişareaproiectuluidehotărâre;
-   raportul   de   specialitate  nr.71930/28.09.202l   al   Serviciului   Cheltuieli   şi   Resurse   Umane   şi

raportul  de  specialitate nr.71924/28.09.202l  al  BCJATDA din cadrul aparatului de  specialitate al
Primarului Municipiului Sebeş;

Având  avizul  nr.666/202l  al  Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală, juridică  şi  de
disciplină   şi   avizul   nr.667/2021    al   Comisiei   pentru   învăţământ,   cultuă,   sport,    agrement,
monumente   istorice,   protecţie   socială,   protecţie   copii,   culte,   sănătate   şi   familie.   din   cadrul
Consiliului Local Sebeş

Văzând  HCL  nr.   270/2020  privind  reglementarea  procedurilor  de  parcurs  în   vederea
acordăriisubvenţiilordinbugetul1ocalînbazaLegiinr.34/1998privindacordareaunorsubvenţii
asociaţiilorşifiindaţiilorromânecupersonalitatejuridică,careînfiinţeazăşiadministreazăunităţi
de asistenţă socială

AvândînvedereprevederileLegiinr.34/1998privindacordareaunorsubvenţiiasociaţiilor

şifi]ndaţiilorromânecupersonalitatejuridică,careînfiinţeazăşiadministreazăunităţideasistenţă
socială, ale H.G.  nr.1153/2001  pentru aprobarea Normei  metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 34/1998, modificată şi completată;

În temeiul  art.129,  alin.  2,  lit.  d),  art.129,  alin.  7,  lit. b),  coroborat cu art.  92  din OUG nr.

57/2019privindCoduladministrativ,modificatşicompletat;
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În  baza  art.   139  din  OUG  nr.   57/2019  privind  Codul  administrativ  cu  modificările  şi
completări le ulterioare;

HOTĂRĂSTE

4EL±.  Se  aprobă  constituirea  Comisiei  de  evaluare  şi  selecţionare  a  asociaţiilor  şi
fimdaţiilor  române  cu personalitate juridică,  care  înfiinţează  şi  administrează unităţi  de  asistentă
socială, care pot primi subvenţii de la bugetul local , în umătoarea componenţă:

Preşedinte: Bota Mihaela -consilierjuridic superior -  D.G.A.S.M.C. Sebeş;
Membru:BalauNoaghiAndrei-inspectorsuperior-D.G.A.S.M.C.Sebeş;
Membru:HerleaSimona-asistentsocialspecialist-D.G.A.S.M.C.Sebeş;
Membru: Moga Adriana -inspector superior  -D.G.A.S.M.C. Sebeş;
Membru:AlisieElenaCrina-ConsiliulLocalalMunicipiuluiSebeş;
Secretar:Bălăulonela-inspectorsuperior-D.G.A.S.M.C.Sebeş.

Membrii supleanti :
JurjuAdrianaDoina-inspectorsuperior-D.G.A.S.M.C.Sebeş;
Fekete Alina Auora  -consilier superior -D.G.A.S.M.C. Sebeş.
Stoica Petru -Consiliul Local al Muicipiuluj Sebeş.

Ar!:±.   Se  aprobă  Regulamentul  privind  acordarea  subvenţiilor  de  la  bugetul  local
asociaţiilor  şi  fimdaţiilor  şi  române  cu  personalitate  juridică,  care  înfiinţează  şi  administrează
unităţi  de  asistenţă  socială,  în  baza  Legii  nr.  34/1998,  conform  Anexei  nr.   1,  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

hotărâre.Ar±i±!  Se  apr°bă  Grila  de  evaluare  (Anexa  2).  care  face  parte  integrantă  din  prezenta

A±:J.   Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei   se  încredinţează  Direcţia  Generală  de
Asistenta Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş şi comisia prevăzută la art.  1.

A±Lf2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează valabilitatea HCL nr.
270/2020  privind  reglementarea  procedurilor  de  parcurs  în  vederea  acordării  subvenţiilor  din
bugetul  local în baza Legii nr.  34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fiindaţiilor
românecupersonalitatejuridică,careînfiinţeazăşiadministreazăunităţideasistentăsocială

4±L± Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  către  persoanele  îndreptăţite,  în termenul  şi
condiţiile  prevăzute  de  legea   554/2004  privind  contenciosul  administrativ,   cu  modificările   şi
completările ulterioare.

Prezenta  hotăi.âi.e  se va  publica  pe  site-ul  Pi.imăriei  şi  în  monitorul  oficial  al  Municipiului
Sebeş şi se va comunica:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba
- Primarului Municipiului Sebeş
• Viceprimarului Municipiului Sebeş;
• Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş;
- Serviciului Cheltuieli şi Resuse Umane;
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- Biroului Contencios Juidic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă;
- Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare   lnfomatică şi Monitor Oficial Local;
- persoanelor prevăzute la art.  1

Sebeş la 28.10.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local, LUPU 0VIDIU CĂTĂLrN

Total consilieri locali

Prezenţi

Pentnl

Împotrivă

Abţineri

2ex BM/CV/CG conţine 3 pagini   şi anexe
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Prezentul  document  conţine  date  cu  caracter  personal  ce  intră  sub  incidenţa  Regulamentului  nr.
679/2016 (UE), sub sancţiunile prevăzute de acest regulament .



Anexanr.1laHCLnrJj2jg2/ ._2c)_Ll

REGULAMENTprivindacordareasubvenţiilordelabugetdlocdasociaţiilorşifiindaţiilorşi
românecupersonalitatejuridicacareînfiinţeazăşiadministreazăunităţideasistenţăsocida

în baza Legii nr. 34/1998



CAPITOLUL I : Dipoziţii generale

Art. 1 Reglementări legale în domeniu:
-Legea  nr.  34/1998  privind  acordarea  unor  subvenţii  asociaţiilor  şi  fimdaţiilor  române  cu

personalitate  juridică,   care   înfiinţează   şi   administrează   unităţi   de   asistenţă   socială,   cu
modificările şi completările ulterioare;
-HGnr.1153/2001pentruaprobareaNomelormetodologicedeaplicareaprevederilorLegii
34/1998cumodificărileşicompletărileulterioare;
-Legeanr.292/2011aasistenţeisociale,cumodificărileşicompletărileulterioare;
-OrdonanţaGuvemuluinr.68/2003privindserviciilesociale,cumodificărileşicompletările

ulterioare;
-Legeanr.197/2012privindasigurareacalităţiiîndomeniulserviciilorsociale,cumodificările

şi completările ulterioare;
IOrdinulnr.27/2019privindaprobareastandardelorminimedecalitatepentruserviciilesociale

de zi destinate copiilor;
-Ordinul  nr.  28/2019  privind  aprobarea  standardelor minime  de  calitate pentru  acreditarea
serviciilorsocialedestinatepreveniriişicombateriiviolenţeidomestice;
•  Ordinul  nr.  29/2019  pentru  aprobarea  Standardelor minime  de  calitate  pentru  acreditarea
serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au

părăsitsistemuldeprotecţieacopilulrişialtorcategoriidepersoaneadulteaflateîndificultate,
precum  şi  pentru  serviciile  acordate  ^m  comunitate,  serviciile  acordate  în  sistem  integrat  şi
cantinele sociale;
-Ordinulnr.82/2019privindaprobareastandardelorspecificeminimedecalitateobligatorii

pentruserviciilesocialedestinatepersoaneloradultecudizabilităţi;
-  H.G.   nr.   867/2015  pentru  aprobarea  Nomenclatordri   serviciilor  sociale,  precum  şi   a

regulamentelor-cadru  de  organjzare  şi  fimcţionare  a  serviciilor  sociale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

Art.  2  0biective  de  dezvoltare  a  serviciilor  sociale  la nivel  locst  Strategia de dezvoltare  a
serviciilorsocialelanivelulmunicipiulSebeşînperioada2019-2024,arecaobiectivgenerd
înfiinţarea  şi  dezvoltarea  unui  sistem  realist  de  servicii  sociale  la nivelul  localităţii  care  să
asigueincluziuneasocialăatutuorcategoriilorvulnerabile,creştereacalităţiivieţii,tratament
egal,  nediscriminare  şi  dreptd  la  o  viaţă  demnă pentru  toţi  locuitorii  Municipiului  Sebeş.
Obiective speci fi ce:
"Obiectivspecific3:înfiinţareaşiimplementareaunuisistemamoni2at,integratşiperfomant

defirizamatutuorcategoriilordeserviciisocialelanivemMunicipiuluiSebeş:organizareq
laniveldautorităţiisaucusprijindunorstructuipublice(ONG-uri,fimdaţii,asociaţii,etc)

pentmcopii,aurmătoarelortipuideacţiuni:prevenireaabuzului,neglijării,exploatăriişia
oricăror fome de violenţă, etc.
Obiectivspecific4:realizareaunorparteneriatepublicuprivatecualteautorităţisauinstituţii

publice,  ONGLuri,  centre  sociale,  etc,  adaptate  nevoilor  sociale  şi  resurselor  disponibile  la
nivelulMunicipiuluiSebeş,iniţiateşirealizatedupăefectuareadestudiidepiaţăreferitoarela
nevoile   sociale   şi   priorităţile   generale   ale   comunităţii   locale:   ^mcheierea   contractelor   şi
implementareaproiectelorînparteneriatcuautoritatea/fimizorulprivatdesemnatcâştigătorîn
uma selecţiei."



Capitolul 11. Procedura de acordare a subvenţiilor

Critei.ii de eligibilitate :

Art.  3  (1)  Asociaţiile  şi  fimdaţiile  acreditate  ca  fimizori  de  servicii  sociale potrivit
legii, denumite în continuare asociaţii şi fimdaţii, cu personalitate juridica care înfiinţează şi
administrează   unităţi   de   asistenţă   socială,   pot   primi   subvenţii   de   la   bugetul   1ocal,   în
conformitate  cu  Legea nr.  34/1998,  cu modificările  şi  completările  ulterioare precum  şi  cu
Hotărârea Guvemului  nr.  1153/2001  pentru aprobarea Nomelor metodologice  de aplicare  a
Legii m. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Subvenţiileseacordăasociaţiilorşifimdaţiilor,înlimitasmeloraprobatecuaceastă
destinaţie,umândafiutilizate,^mexclusivitate,pentruserviciiledeasistenţăsocialăacordate

persoanelorcare,potrivitdispoziţiilorlegale,audreptulsăbeneficiezedeacestea.
(3)  Asociaţiile  şi  fimdaţiile pot primi  subvenţii  de  la bugetul  local,  dacă ^mdeplinesc

următoarele condiţii de eligibilitate:
a)   administrează  unităti   de   asistenţă   socială  care   se  adresează  beneficiarilor  din

MunicipiulSebeşşicareseîncadreazăînNomenclatorulserviciilorsociale,aprobatprriH.G.
nr.867/2015pentruaprobareaNomenclatoruluiserviciilorsocialeprecumşiaregulamentelor
cadrudeorganizareşifiincţionareaserviciilorsociale;

b)  sunt persoane juridice  române  de  drept privat fără scop patrimonial,  acreditate  ca
fimizori de servicii sociale, potrivit legii;

c)deţinlicenţădefimcţionarepentruserviciilesocialepentrucaresolicităsubvenţie;
d)solicităsubvenţii^mcompletarearesurselorfinanciareproprii

(4)Suntexcq)tatedelaîndeplinireacondiţieiprevăzutelaalin.(3)lit.c)asociaţiileşi,
fimdaţiile,acreditatecafirizordeserviciisocialepotrivitlegii,careobţinlicenţaprovizorie
de  ftincţionare  până  la  finalizarea  procesului  de  evaluare  şi  selecţionare,  respectiv până  la
aprobarea hotărârii consiliului local privind asociaţiile  şi fimdaţiile îndreptăţite să primească
subvenţiedelabugetullocal,darnumaitârziude31decembrieaanuluicurent.

Art.4Nusunteligibilepentruafisubvenţionateunităţiledeasistenţăsocialăîncadrate
în Nomenclatorul serviciilor sociale, după cum umează:

a)centredeserviciicomunitareşiformare(8790CR-D-V);
b)  servicii  pentru  copilul  aflat  în  plasament  la  rude/frilii/persoane,  precum  şi  la

asistent matemal (8790SF - C);
c)centrepentmgravideîndificultate(8790CR-MC-11);
d)Îngrijiripersonaleladomiciliu(acordatedeîngrijitoripersoane)(8810ID-11);
e)serviciiladomiciliudestinatepersoaneloradultecudizabilităţiprinasistentpersonal

(8810-ID -IV);

Dserviciiîncomunitatepentrupersoaneleadultecudizabilităţiacordateprinasistent
personal profesionist (8899 SC-D-I);

vr]]);8)ServiciideSupraveghereşiîngrijirepetimpulzileiacordatedebone(8891CZ-C-

h)centredezipentrumonitorizare,asistenţăşisprijindfemeiigravidepredispusăsă
îşi abandoneze copilul (8899CZ -F -11);

i)centredeinfoiinareşisensibilizareapopulaţiei(8899CZTVD-11);

j)centredezipentnivictimealedezastrelornatuale(8899CZ-PN-1);
k)centredesupoftpentrusituaţiideugenţă/decriză(8899CZ-PN-II).



Tipuri de cheltuieli :
Art. 5 (1) Din bugetul local se acordă subvenţii pentru categoriile de cheltuieli curente

de  fimcţionare  a  unităţilor  de  asistenţă  socială  pentru  fmanţarea  următoarelor  categorii  de
cheltuieli:

a)  de  personal,  pentru  personalul  de  specialitate  de  îngrijire  şi  asistenţă,  respectiv
personal de specialitate şi auxiliar;

hrane]; b)  CU  hrana Pentm beneficiarii  cantinelor  sociale  sau  ri  altor  servicii  de  acordare  a
c)pentrucarbuanţiinecesarifimcţionăriimijloacelordetranspoftpentrucentreledezi,

unităţilede^mgrijiriladomiciliuşicantinelesociale/serviciulmobildeacordareahranei;
d)deîntreţinereşigospodărie:^mcălzire,iluminat,apă,canal,salubrizare,poştă,telefon

şi intemet.

([).        (2)  Subvenţiile se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin.
(3).Prinpersonalulprevăzntlaalin.(1)literaa)seînţelegepersonaluldespecialitate

de^mgrijireşiasistenţă,respectivpersonddespecialitateşiauxiliarprevăzutÎnregulamenu
de   organizare   şi   fiincţionare  al   unităţii   de  asistenţă   socială  aprobat  în  confomitate   cu

prevederileH.G.m.867/2015pentruaprobareaNomenclatoruluiserviciilorsociale,precumşi
a  regulamentelorcadru  de  organizare  şi  fimcţionare  a  serviciilor  sociale,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.

(4)   Personalul   poate    fi   angajat/contractat   st    asociaţiei/fimdaţiei   care,   potrivit
contractului  individual  de muncă şi  fişei  de post  sau contractului  de prestări  de  servicii  are
atribuţiiînprestareadirectăaserviciilorsociale^mcadrulunităţiideasistenţăsocialăcareface
obiectulcereriidesolicitareasubvenţiei.Nuintrăînaceastăcategoriepersonaluladministrativ,

gospodărie, întreţinere - reparaţii, deservire.
Procedura de solicitare a subvenţiei:
Art.6(1)DocumentaţiadesolicitaLreasubvenţieipentmanulumătorseînainteazăîn

plicînchis,într-unsingurexemplarşise^mregistreazălaregistratuaPrimărieiMunicipiului
SebeşsauaDirecţieiGenerdedeAsistenţăSocidaMedicalăşiComunitarăSebeş.

(2)Datalimitădedepunereadocumentaţieiesteultimarilucrătoarealuniiseptembrie
a anului curent.

(3)Documentaţiadesolicitareasubvenţieivaconţineurmătoarele:
a)  cererea  de  solicitare  a  subvenţiei,  confom  modelului  prevăzut  ^m  anexa  nr.  1  la

prezentul regulament - 1  exemplar original;
b)ultimulbilanţcontabilînregistratlaadministraţiafinanciarăamunicipiuluiBraşov-

1  exemplar în copie;
c)  balanţa  contabilă  de  verificare  din  luna  anterioară  temenului  de  depunere  a

documentaţiei -  1  exemplar În copie;
d)certificatdeatestarefiscalăeliberatdeorganulfiscallocal,dincaresărezultecănu

are datorii - 1  exemplar original;
e)certificatdeatestarefiscalăeliberatdeorganulfiscalcentral,dincaresărezultecănu

are datorii - 1  exemplar original;

DcertificatdeacreditareeliberatînbazaLegiinr.197/2012privindasiguareacalităţii
îndomeniulserviciilorsociale,cumodificărileşicompletărileulterioare-1exemplar^mcopie;

g)licenţadeftincţionareaserviciuluiemisădeMinisteruluiMunciişiJustiţieiSociale
saudovadaefectuăriidemersurilordeobţinerealicenţeidefimcţionare-1exemplarîncopie.

(4)Documenteleprevăzutelaalin.(3)lit.a),d)şie)vorfiprezentate^moriginal.



Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor:
Art.  7.  (1)  Evaluarea şi  selecţionarea  asociaţiilor  şi  fimdaţiilor se  realizează de  către

Comisiadeevaluareşiselecţionare,denmităîncontinuarecomisie,constituităprinhotărârea
consiliului local.

(2)Îndeplinireacondiţiilorprevăzutelaart.3alin.(3)1it.b)seconstatădecomisieprin
consultarea registrului asociaţiilor şi fridaţiilor.

(3)Îndeplinireacondiţiilorprevăzutelaart.3alin.(3)1it.c)seconstatădecomisieprin
consultareadatelordepesite-ulMinistemluiMmciişiJustiţieiSociale.

(4)  Comisia realizează verificarea în teren  a veridicităţii  infomaţiilor prezentate  în
cererea de solicitare a subvenţiei.

(5) Comisia solicită Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi  Comunitară
Sebeş raportul privind oportunitatea acordării  subvenţiei,  condiţiile de acordare a serviciilor
sociale  subvenţionate  stabilite de  DGASMC  Sebeş,  categoriile  de  beneficiari  şi  criteriile  de
eligibilitateaacestorapentrufiecareserviciusocialsubvenţionat,întocmitconformmodelului

prevăzutînanexanr.2laNomelemetodologicedeaplicareaLegiinr.34/1998;
Art.  8  (1)  Evaluarea  şi  selecţionarea  asociaţiilor  şi  fimdaţiilor  se  realizează  conform

grileideevaluareprevăzutălaanexanr.2laHotărâreaConsiliuluiLocal,înbazaumătoarelor
criterii:

a)justificareaunităţiideasistenţăsocialăpentrucaresesolicităsubventiqînrapoftcu
necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii;

b)  ponderea  cheltuielilor  cu  serviciile  de  asistenţă  socială  din  totalul  cheltuielilor
asociaţiei/ftindaţieiacreditatcafturizordeserviciisocialepotrivitlegii,peultimele12luni;

c)  ponderea  cheltuielilor  cu  serviciile   de   asistenţă  socială  din  totalul   veniturilor
asociaţiei/fimdaţiei,acreditatcafiimizordeserviciisocialepotrivitlegii,peultimele121uni;

d)resurselematerialeşiumaneadecvateacordăriiserviciilordeasistenţăsocială;
e) valoarea raportului  dintre cheltuielile lunare de întreţinere ^m unitatea de asistenţă

socialăşisubvenţialunarăsolicitatăpentruaceaunitatedeasistenţăsocială.

(2)  Fomula  de  calcul  pentru  criteriul  prevăzut  la  alin.  (1)  1it.  b)  este  următoarea:
(valoarea  cheltuielilor  prevăzute  la pct.  11.3  din  cererea  de  solicitare  a  subvenţiei/valoarea
cheltuielilorprevăzutelapct.11.3^1dincerereadesolicitareasubvenţiei)x100.

(3)  Formula  de  calcul  pentru  criteriul  prevăzut  la  alin.  (1)  lit.  c)  este  umătoarea:
(valoarea  cheltuielilor  prevăzute  la  pct.  11.3  din  cererea  de  solicitare  a  subvenţiei/valoarea
veniturilorprevăzutelapct.11.2dincerereadesolicitareasubvenţiei)x100.

(4)  Formula  de  calcul  pentru  raportul  prevăzut  la  alin.  (1)  1it.  e)  este  umătoarea:
valoareacheltuielilorprevăzutelapct.111dinanexa8lacerere-dateprivindbugetulunităţii
deasistenţăsocială/(valoareaprevăzutălapct.2dincoloanal/12).

(5)Pentrufiecaredintrecriteriiledeevaluareşiselecţionareprevăzutelaalin.(1)lit.a-
e,comisiaacordăumătorinpunctaj:

(5.1)Pentrujustificareaunităţiideasistenţăsocialăpentrucaresesolicităsubvenţia,în
raportcunecesităţileşipriorităţiledeasistenţăsocialăalecomunităţii,seacordămaximumm

Puncte.

(5.2)   Pentru   ponderea   cheltuielilor   cu   serviciile   de   asistenţă   socială   din   totalul
cheltuielilor  asociaţiei/fimdaţiei/cultului  recunoscut  în  România,   acreditat  ca  firizor  de
servicii  sociale potrivit legii, ^in ultimele  12  luni,  se  acordă maximum  10 puncte,  după cum
umează:

a)pentruintervaluldevaloricuprinseîntre0%şi50%seacordă0puncte;
b) pentru intervalul de valori cuprinse între 50% şi 75% se acordă 5 puncte;



c)pentruintervaluldevaloricuprinseîntre75%şi100%seacordă10puncte;
d)pentruintervaluldevaloripesteI00%seacordă0puncte.

(5.3)   Pentru   ponderea   cheltuielilor   cu   serviciile   de   asistenţă   socială   din   totalul
veniturilorasociaţiei/fimdaţiei,acreditatcafimizorideserviciisocialepotrivitlegii,înultimele
121uni, se acordă maximum 10 puncte, după cum urmează:

a)pentruintervaluldevaloricuprinseîntre0%şi50%seacordă0puncte;
b)pentruintervaluldevaloricuprinseîntre50%şi75%seacordă5puncte;
c)pentruintervaluldevaloricuprinseîntre75%şi100%seacordă10puncte;

d) pentru intervalul de valori peste  100% se acordă 0 puncte.

(5.4)  Pentru  resursele  materiale  şi  umane  adecvate  tipurilor  de  servicii  de  asistenţă
socială se acordă maximum 30 de puncte.

(5.5)  Pentru nivelul  raportului  dintre  cheltuielile  lunare  de  întreţinere ^m unitatea de
asistenţăsocialăşisubvenţialunarăsolicitatăpentruaceaunitatedeasistenţăsocialăseacordă
maxjmum 30 de puncte, după cum umează:

a) pentru intervalul de valori 1  - 4 se acordă 20 de puncte;
b)pentruintervaluldevalori4,1-7seacordă25depuncte;
c)pentruintervaluldevaloripeste7seacordă30depuncte.

(6)  Pot primi  subvenţie,  în limita bugetului  aprobat pentru această destinaţie, numti
unităţiledeasistenţăsocialăcare,înmacompletăriigrileideevaluare,obţincelpuţin60de

Puncte.
Art.  9  (1)  Departajarea  unitătilor  de  asistenţă  socială  cu  acelaşi  punctaj,  în  vederea

încadrării în bugetul aprobat,  se realizează prin aplicare@ umătoarelor criterii, încadrarea în
categoriadeserviciisocialeprevalând^incadrăriiîncategoriadepersoanebeneficiare:

a)categoriadeserviciisocialeîncareseîncadreazăunitateadeasistenţăsocială;
b) categoria de persoane beneficiare;

(2)Ordineadepriorităţiaplicabilăcriteriuluiprevăzutlaalin.(1)1it.a)esteumătoarea:
a) centre rezidenţiale;
b) unităti de ^mgrijire la domiciliu;

c) centre de zi;
d) cantine sociale.

(3)Ordineadepriorităţiaplicabilăcriteriuluiprevăzutlaalin.(1)1it.b)estemătoarea:
a) persoane cu di2abilităţi;
b) persoane vârstnice;
c)copilşifămilie,cuexcepţiacopiluluipentrucares-ainstituitomăsurădeprotecţie

specială,inclusivpersoanevictimealeviolenţeiînfamilie;
d) persoane fără adăpost;
e)persoanedependentedeconsumuldealcoolşialtedroguri;

f) alte persoane aflate În situaţii de dificultate.

(4) Criteriul de departajare prevăzut la alin.  (1) 1it.  b) nu se aplică ^m cazul cantinelor
sociale/serviciului mobil de acordare a hranei.

(5)Învederea^mcadrăriiînbugetulaprobat,dupăaplicareacriteriilordedepartajare
Prevăzutelaalin.(1)~(3),pentmunităţiledeasistenţăsocialăsituatepeacelaşinivel,sereduce
cuantumul subvenţiei.

Art.10(1)Înurmacompletăriiraportuluiprivindoportunitateaacordăriisubvenţieişi
apunctajuluiobţinutînbazacriteriilorprevăzutelaart.8,comisiaselecţioneazăasociaţiileşi
fimdaţiile,  acreditate  ca ftimizori  de  servicii  sociale  potrivit  legii,  îndreptăţite  să primească
subvenţie de la bugetul local.



(2) La stabilirea sumei rq)rezentând subvenţia care se propune a fi acordată unităţilor
de asistenţă socială, comisia va ţine cont de capacitatea pentru care acestea au obţinut licenţa
de fimcţionare, menţionată în lista publicată pe site-ul Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la
momentul finalizării evaluării.

. Art.11. Procesul verbal de evaluare şi selecţionare, precum şi documentele care au stat
la baza evaluării şi selecţionării sut transmise, după finalizarea procesului, de către secretarul
comisiei către Direcţia Generală de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.

Art.  12  (1)  Asociaţiile  şi  fiindaţiile  selecţionate,  precum  şi  nivelul  subvenţiilor  ce
umează să fie acordate, sunt aprobate prin hotărâre a consiliului local.

(2) Rezultatul selecţiei, motivat în cazul neacordării subvenţiei, se comunică de către
DirecţiaGeneralădeAsistenţăSocială,MedicalăşiComunitarăSebeş,înscris,prinpoştă,fax
sau e-mail, asociaţiilor şi fimdaţiilor în temen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării hotărârii
consiliului local prevăzute la alin. (1 ).

Acordarea subvenţiei:
Art.13 ( 1 ) Acordarea subvenţiei se va face ^in limita fondurilor publice aprobate anual

în bugetul local, prin hotărâre de consiliu local.

(2)  Nivelul  maxim  al  subvenţiei  care  se  poate  acorda  de  la bugetul  local  pentru  o
p:rsoană. asistată  este  cel  stabilit  în  stmdardul  de  cost,  confom  reglementărilor  legale  ^m
vigoare şi cu respectarea procentului maxim acordat de comisia de evaluare

(3)  Subvenţia  se  acordă în baza  convenţiei pentm  acordarea de  servicii  de  asistenţă
socială,  denumită  în  continuare  convenţie,  încheiată  între  Direcţia  Generală  de  Asistenţă
Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş şi asociaţia/ fimdaţia, acreditat ca fimrizori de servicii
sociale potrivit legii.

(4)  Modelul  convenţiei prevăzute  la alin.  (3)  este prezentat ^m anexa la Nomele de
aplicare a Legii nr. 34/1998;

Art.  14  (1)  Convenţia  pentru  anul  în  care  se  acordă  subvenţia  se  încheie  în  luna
decembrie a anului precedent.

(2)Încazulîncarebugetulpeanupentrucareseacordăsubvenţianuesteaprobatpână
la 31  decembrie, se încheie o convenţie provizorie, urmând ca ^m termen de maximum 30 de
zile de la data aprobării bugetului să se Încheie convenţia definitivă.

(3)  Pentru  încadrare  ^m  suma  aprobată  prin  bugetul  pe  anul  pentru  care  se  acordă
subvenţia,prinhotărâreaconsiliuluilocalvorfiaprobatenivelurilesubvenţiilorpentrucarese
încheie convenţiile definitive.

(4)  Lista  asociaţiilor  şi  fiindaţiilor  care  au  încheiat  convenţii  definitive,  unităţile  de
asistenţă socială şi nivelul subvenţiilor acordate, se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a,  în temen de 30 de zile de la data încheierii  convenţiilor definitive, prin grija
DirecţieiGeneraledeAsistenţăSocială,MedicalăşiComunitarăSebeş.

Art.15(1)Subvenţiaseacordălunar,^mcepândculunaianuarie,lacerereaasociaţieişi
fimdaţiei,acreditatecaftmizorideserviciisocialepotrivitlegii,decătreDirecţiaGeneralăde
Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.

(2) Subvenţia se acordă lunar, în baza umătoarelor docunente:
a)    cererea    de    acordare    a    subvenţiei    în    care    se    menţionează    numărul    de

beneficiari/persoane asistate şi suma solicitată;
b)  raportul  privind  acordarea  serviciilor  de  asistenţă  socială  şi  utilizarea  subvenţiei

acordate în lma anterioară;
c)documentejustificativeşiînregistrărifinanciar-contabileprivindutilizareasubvenţiei

acordate ^m luna anterioară;



d) declaraţia pe proprie răspundere privind respectarea Standardelor minime de calitate
pentni serviciul social licenţiat.

(3) Pentm luna ianuarie se va depune doar cererea prevăzută la alin. (2) lit. a).
(4)  Nivelul  1unar  al  subvenţiei  se  stabileşte  pe  baza  nmărului  mediu  de  persoane

asistate, fără a depăşi media lunară stabilită prin convenţie.

(5) Nivelul subvenţiilor acordate nu poate depăşi costul mediu lunar de întreţinere, pe
persoană  asistată,  din  unităţile  de  asistenţă  socială  de  stat,  cu  profil  similar,  organizate  ca
instituţii  publice,  standardul  de  cost  aprobat prin  legislaţia `specifică fiecărui  serviciu social,
alocaţia zilnică de hrană pe persoană pentm cantinele de ajutor social aprobate de leguitor.

(6) La stabilirea subvenţiei pentni luna cuentă se va lua în calcul suma necheltuită din
subvenţia acordată ^m luna anterioară.

(7)  Prin  excq)ţie  de  la  alin  (5)  cheltuielile  lunare  efectuate  de  unităţile  de  asistenţă
socială în baza Legii nr. 34/1998, pot fi decontate în mod variabil, în fimcţie de număn]l lunar
de beneficiari şi serviciile acordate, cu condiţia ca la sfarşitul anului să se încadreze în nivelul
subvenţiei şi ^m numărul mediu lunar de beneficiari, stabilit în convenţie.

(8) Cererea prevăzută la alin (2) lit. a, însoţită de documentele prevăzute la lit. b-d, se
depune  până  la data de  5  a lunii pentm  care  se  solicită  subvenţia,  la Registratura Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.

(9) Modelul raportului prevăzut la alin. (2) 1it. b) este prezentat în anexa nr. 4 la nomele
aplicare a Legii m. 34/1998;

(10) Nerespectarea condiţiei prevăzute la alin.  (8) conduce la neacordarea subvenţiei
pentru luna respectivă.

Art.   16  (1)  ^In  cazul  în  care  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi
Comunitară Sebeş se află ^m imposibilitate de plată datorită unor cauze de forţă majoră şi în
această perioadă serviciile de asistenţă socială au fost acordate cu respectarea condiţiilor care
au stat la baza acordării subventiei, subvenţia se poate acorda şi pentni aceasta perioadă, dar nu
mai mult de 3 luni calendaristice.

(2)Însituaţiaprevăzutălapct.(1),subvenţiaseacordă,pebazadocumentelorprevăzute
la art.15  alin.  (2).

(3)  Subvenţia nu  se  acordă ^m perioada în care,  datorită unor cauze  de  forta majoră,
asociaţia,   fimdaţia,   acreditate   ca   ftirnizori   de   servicii   sociale   potrivit   legii,   se   află   ^m
imposibilitate de a acorda serviciile de asistenţă socială.

(4) În cazul în care nu se acordă servicii de asistenţă socială pe o perioadă a lunii, plata
subvenţiei se va face proporţional cu numănil zilelor în care au fost acordate servicii de asistenţă
socială, având la bază declaraţia din partea asociaţiei sau fimdaţiei.

Art. 17. (1 ) În situaţia ^m care asociaţia sau fimdaţia solicită încetarea convenţiei ^mainte
de expirarea duatei acesteia, aceasta va fi încetată pe baza unui act adiţional la convenţia de
acordare a serviciilor sociale.

(2)  După  încetarea  convenţiei  prin  act  adiţional,  asociaţia  sau  fimdaţia  va  depune
raportul final pentm perioada de acordare a subvenţiilor până în data de 5 a lunii următoare.

Art. 18 (1) Asociaţia sau fimdaţia îşi deschid un cont bancar special pentni subvenţie,
iar cheltuielile din subvenţia acordată se evidenţiază distinct.

(2)  Sumele primite cu titlu de subvenţie, rămase neutilizate la finele anului în contul
asociaţiei   sau  fimdaţiei   se  restituie  Direcţiei   Generale  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi
Comunitară Sebeş, În primele 5 zile lucrătoare ale anului următor.



Verificarea acordării serviciilor de asistenţă socială şi a utilizării subvenţiei:
Art.  19  (1)  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş,

verifică lunar dacă acordarea serviciilor de asistenţă socială, precun şi utilizarea subvenţiei s-
au realizat pe baza convenţiei ^mcheiate şi cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2).

(2) Verificarea acordării serviciilor de asistenţă socială se realizează la sediul unităţii de
asistenţă socială, de către persoana responsabilă cu verificarea modului de acordare a serviciilor
de asistenţă socială  şi  de  utilizare  a subvenţiei  de  către asociatii  şi  fimdaţii ^m baza Legii nr.
34/1998,persoanănumităprindispoziţiadirectoruluigeneralalDirecţieiGeneraledeAsistenţă
Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.

(3)Verificareautilizăriisubvenţieiserealizeazăpebazadocumentelorjustificativeşia
înregistrărilorfinanciar-contabile,lasediulasociaţieisaufiindaţieidecătrepersoanadesemnată
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş.

(4) În uma efectuării verificărilor prevăzute la alin. (2) şi (3) se întocmeşte un raport
privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi al utilizării subvenţiei.

Art.   20   În   situaţia  ^m   care   Direcţia   Generală   de  Asistenţă   Socială,   Medicală   şi
Comunitară  Sebeş  constată nerespectarea prevederilor prezentului  Regulament,  precum  şi  a
clauzelor  prevăzute  în  convenţie,  se  dispune  suspendarea  sau,  după caz,  încetarea  aplicării
convenţiei prin act adiţional 1a convenţie.

Art. 21 (1 ) Până la data de 10 ianuarie a anului urrnător asociaţiile şi fimdaţiile care au
beneficiat  de  subvenţii  în  baza  convenţiilor  încheiate,  vor  transmite  Direcţiei  Generale  de
Asistenţă  Socială,  Medicală  şi  Comunitară  Sebeş un raport privind  acordarea  serviciilor de
asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei pentru mul anterior.

(2)Pânăladatade15ianuarieaanuluiurmător,DirecţiaGeneralădeAsistenţăSocială,
Medicală şi  Comunitară  Sebeş întocmeşte raportul privind acordarea serviciilor de asistenţă
socială şi utilizarea subvenţiei în anul pentru care a fost ^mcheiată convenţia.

(3)  Raportul  prevăzut la  alin.  (2)  va  fi  transmis  spre  informare  Consiliului  Local  al
Municipiului Sebeş.



Anexa nr. 2 la HCL nr.

GRILA DE EVALUARE

Prezentagrilădeevaluareseîntocmeş.epentrufiecareunitatedeasistenţăsocială
a asociaţiei/fundaţiei, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legH evaluate.

Denumirea asociaţiei/fimdaţiei,  acreditat  ca fimizor de  servicii  sociale potrivit  legii
solicitante
Denumirea unităţii de asistenţă socială (Confom anexei A la Cererea de solicitare a subvenţiei)

Nr.,data±Eâf:ÎÎ:ÎÎ:::Î:::E=:ÎÎ:::::=Î:::::::f:f:::::::::::::::ââ::::â;:nerdede
Asistenţă Socială, Medicală şi Comunitară Sebeş:

Rezultatul etapei (1 ):

( 1 )Se bifează
Documentaţia a fo1+U.Ulllc;llld!1a a IOst aepusa ln temenui ie8ai, procesui de evaiuare continDocumentaţianuafostdepusă^mtemenullegalrocesuldeevalt

uă.Hesistat.Data

Membrii comisiei (numele şi prenumele)
p                          uare esS.tu
emna     a

1

JitaDa z  V erincarea administrativă:Veriricareadocumentaţieidesolicitareasubvenţiei:T'

ipul documentulua)C Rezultatulverificării(2) Observaţii (3)

DA NU

b)c)

ererea      de      solicitare      a      subvenţiei(inclunzândanexeleAşi8),conformmodeluluiprevăzut^inanexam.1la

Nomele Metodologice - ^m ori  inalUl`1'
tmu    bilanţ   contabil   inregistrat   laadrinistraţiafmanciarăamunicipiuluiSebe-încoieBalanb.

d)

ţa  conta  ilă  de  verificare   din   lunaanterioarătemenuluidedepuereadocumentaieiîncoieCertificatdeatestarefiscalăeliberatde

e)

organul fiscal local,  din care  să rezulte
că nu are datorii - în oririnalCertificatdeatestarefiscală  eliberat   de

organul fiscal central, din care să rezulte că
nu are datorii- în original



f)g) Certificat de acreditare eliberat în baza
Legii  nr.   197/2012  privind  asigurarea
calităţii  în  domeniul  serviciilor  sociale,
cu       modificările       şi       completările
ulterioare- în copie
Licenţa   de   fimcţionare   a   serviciului
emisă de Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale        sau        dovada        efectuării
demersurilor  de  obţinere  a  licenţei  de
fimcţionare- în copie

(2) Se bifează.
(3) Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU.
(4)Rezultatuletapei:Seeliminăunitateadeasistenţăsocialăpentmcarenuesteprezentatunul

dintre documentele de mai sus
Procesul de evaluare continuă pentru umătoarele unităţi de asistenţă socială

Documentaţia este incompletă; procesul de
asistenţă socială:

evaluare este sistat pentni următoarea unitate de

Membrii comisiei (numele Şi prenumele) Semătura Data

11111111_
Etai]a 3 Verificarea eliEibilitătjii
Verificarea îndeplinirii de către asociaţie/fundaţie, acreditat ca furnizor de servicii

t   .   .tl     ..sociaie potrivit Jegii, a condiCondiţiaţnlor de eligibilitate:
Documentul analizat Rezultatulverificării (5) Observaţii (6)

DA NU
1 Este   persoană  jundică Certificat    de    acreditare

română  de  drept privat Registrului      asociaţiilor,
fără   scop   patrimonial, fimdaţiilor      şi      cultelor
constituită  şi  acreditată recunoscute  în  România.
sau  licenţiată  să acorde Datele     de     pe     site-ul
ServIcll Sociaie Ministerului    Muncii    şiJustiţieiSociale

2 Deţine         licenţă        de Licenţă    de    funcţionare
functionare           pentm Datele     de     pe     site-ul
serviciile sociale pentru Ministerului     Muncii     şi
care   solicită   subvenţieiarnumărulmaximdebeneficiari Justiţiei Sociale



subvenţionaţi     să     nudepăşeascăcapacitateamaximăaprobatădeminister

3 Solicită subvenţii în Cererea de solicitare a
completarea resuselor §ubvenţiei în temeiul
financiare proprii(minim50%dinvaloareatotalăanuală asubmţiei) Legii 34/1998, anexa 8lacerereadesolicitareasubvenţieipunctele1şill

4 Administrează unităţi Cererea de solicitare a
de asistenţă socială se subvenţiei ^m temeiul
adresează Legii 34/1998:  Cap.11
beneficiarilor din pct. 4 Anexa A la
municipiul Sebeş Cererea de solicitare asubvenţiei^mtemeiulLerii34/1998:pct.5

(5) Se bifează.
(6) Este obligatoriu a se completa pentru rezultat`U NU.

(7) Rezultatul etapei:
Asociaţistfimtiţiamrediutăcafi]mizordesewiciisocialepotivitlegii,înE]plineştecondţiile
de eligibilitate, procesul de evaluare continuă.
Asociaţia/fimdaţia  acreditată  ca  fi]rnizor  de  servicii  sociale  potrivit  legii  nu  ^mdeplineşte
condiţiile de eligibilitate, procesul de evaluare este sistat.

Membrii comisiei (numele şirenumele) Semnătua Data

11111111_!
_Etat}a 4 Verificarea tehnicăi
Evaluareaîndepliniriicondiţiilorlegalepentruacordareaserviciilordeasistenţăsocială:

Prezenta etapă a grilei de evaluare se ^mtocmeşte pentru fiecare unitate de asistenţă socială a
asociaţiei/ftmdaţiei acreditată ca fimizor de servicii sociale potrivit legii evaluate.
Unitatea   de   asistenţă   socială

Nuinărul           de           beneficiari           pentru

sediul

care            se            solicită            subvenţia



Condiţia Documentul analizat Rezultatulverificării (8) Ob servaţii (9)

DA NU
1 Activitatea de asistenţă socială se Anexa A la Cererea de

desfăşoară într-un spaţiu adecvat sau solicitare a subvenţiei
la domiciliul persoanelor asistate ^m temeiul Legii34/1998:pct.6.4.3 2

2 In acordarea serviciilor sunt Fişa tehnică şi
respectate standardele generale de Raportul privind
calitate oportunitatea acordăriisubvenţiei

Pentru acordarea serviciilor de3 Fişa tehnică si bugetul
asistenţă socială sunt utilizate şi alte unităţii de asistenţă
resurse socială

(8) Se bifează.
(9) Este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU.
(10)Rezultatul etapei:
Serviciile  de  asistenţă  socială  sunt  acordate  cu  ^mdeplinirea  condiţiilor  legale,  procesul  de

evaluare continuă.
Serviciile de asistenţă socială nu smt acordate cu ^mdeplinirea condiţiilor legale, proc#l de
evaluare este sistat.

D

Membrii comisiei (numele Şi prenumele) Semnătua Data

11,1,111_
de teren

(11)Rezultatuletapei/raportuluideoportunitate:
Rapomil de oportunitate este favorabil acordării subvenţiei, procesul de evaluare continuă.IRaportul de oportunitate nu este favorabil acordării subvenţiei, procesul de evaluare este
sistat.

Membrii comisiei (numele Şi Drenumele) Semnătua 1111,,,,,,,111111-Data

11111111111111111,11-
E±apLa 6 Evaluarea criteriilor Drevăzute în normele metodologicej

(12)Evaluarea se realizează prin acordarea unui punctaj pentru fiecare indicator, obţinut prin
media punctajului acordat de către fiecare membru.



6.1. Justificarea unitătii de asistentă socială pentru care se solicită subvenţia în raDort cu
necesitătile si i}rioritătile de asistentă socială ale comunitătii

Indicatori Puctajmaxim Punctaj acordat

1 Justificarea unităţii de asi stenţă 3
socială pentm care se solicită
subvenţia în raport cu necesităţile şi
priorităţile de asistenţă socială ale
comunităţii ®ct. 3 din rapomil de
oportunitate)

TOTAL 10.

Semnătura

MEDIA ARITMETICA A PUNCTAJULU PE CRiTEmu

]:u;2iş:i±:{::tsăoc::::aHotdri=tt]°eta:U]mc:]eE
hdicatori P-ctajmaxim Punctaj acordat (14)

1 Ponderea cheltuielilor cu serviciile de 10
asistenţă socială din totalul cheltuielilor
asociatiei pe ultimele 12 luni (13)

Semnatura

MEDIA ARITMETICA A PUNCTAJULU PE CRITERIU

(13)Formuladecalculeste:(valoareacheltuielilorprevăzutelapct.11.3dincerereadesolicitare
asubvenţiei/valoareacheltuielilorprevăzutelapct.11.3^1dincerereadesolicitareasubvenţiei)
x  100.

(14)Punctajul se acordă după cum urmează:
-pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50% se acordă 0 puncte;
-pentni intervalul de valori cuprinse între 50%-75% se acordă 5 puncte;
• pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100 % se acordă 10 puncte;
-pentni intervalul de valori peste 100 % se acordă 0 puncte.

Î:;`Î:Î:Îa':Îe:'::.=rn`ă`m`i`Îi``.'::`:`:'`Îl'i':::t.``:asf`:i=:Î.:::::'e``wa=```.;Î:`Însî.`ÎS:Îi:Î:.,'`:,`„Î'`iî':,:`':'î;Î``':,'„`,.``:'Î':::,r.:'','!`
Indicatori Punctajmaxim Punctaj acordat (16)

1 Ponderea cheltuielilor cu serviciile de 10
asistenţă socială din totalul veniturilor
asociaţiei/ftindaţiei acreditate ca fimiizor de



servicii sociale potrivit legii pe ultimele 12
luni(15)

TOT"
Semnatura

MEDIA ARITMETICA A PUNCTAIULU PE CRITEmu

(15)Fomuladecalculeste:valoareacheltuielilorprevăzutelapct.11.3dincerereadesolicitare
asubvenţiei/valoareaveniturilorprevăzutelapct.11.2dincerereadesolicitareasubvenţiei)x
100.

(16)Punctajul se acordă după cum umează:
- pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50% se acordă 0 puncte;
- pentru intervalul de valori cuprinse ^mtre 50%-75% se acordă 5 puncte;
-pentruintervaluldevaloricuprinseîntre75%-100%seacordă10puncte;
- pentm intervalul de valori peste 1 00 % se acordă 0 pmcte.

6.4. Resurse materiale si umane adecvate tiDurild....-..
hdicatorilR

Or   esePunctajmam ivicii de as]stenta sociala:Puctajacordat

esurse matenale Şi umane adecvate tipunlordeserviciideasistenţăsocială(pct.4.3şipct.5dinraortuldeoortunitate 30

TOTAL 30
SemnaturaMEDIAARITm

TICA A PUNCTAJULUI PE CRITEBIU

6.5. Nivelu]  ra
socială si subventia lunai.ă so]icitată Dentru

Indicatori1N'11
acea uniPunctajmaximtate de asistentă socialăPunctajacordat(18)

1veurao      ul          ece      e    e 30
lunare de întreţinere ^m unitatea de
asistenţă socială şi subvenţia lunară
solicitată pentm acea unitate de asistenţăsocială17)

SemnătumMEDIAARITmTI    ~

CA A PUNCTAJULUI PE CRITERIU

QŢElui dintre cheltuielile  lunare de întretinere în unitatea  de asistentă

(17)Formuladecalculeste:valoareacheltuielilorprevăzutelapct.111dinanexa8lacerere~
dateprivindbugetulunităţiideasistenţăsocială/(valoareaprevăzutălapct.2dincoloanal/12).

( 18)Punctajul se acordă după c`m urmează:
-pentm intervalul de valori 1-4 se acordă 20 puncte;
-pentru intervalul de valori 4,1-7 se acordă 25 puncte;
-pentru intervalul de valori peste 7 se acordă 30 puncte;



REZULTATULAPLICĂRII{.RITEFLIILORDEEVALUARE

Nr. crt. Criteriul Punctai acordat
6.16.26.36.46.5P"CTJU Justificarea unităţii de asistenţă socială ^m raport cu necesităţile şi

priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii
Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistentă sociale din totalul
cheltuielilor asociatiei i)e ultimele 12 luri
Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul
veniturilor asociaţiei/fiindaţiei acreditate ca fiimizor de servicii
sociale, ^m ultimele 12 luni
Resursele materiale şi umane adecvate tipuilor de servicii de
asistenta sociala
Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere in
unitatea de asistenţă socială şi subvenţia solicitată penm acea
unitate de asistentă socială
FINAL ( 1 9)

(19)Sunt  selecţionate  pentni  subvenţionare  unităţile  de  asistenţă  socială  care  au  obţinut  cel
puţin 60 de puncte.

Membrii comisiei (numele şi prenumele) Semnătua Data

111111111_
EÎÎEîfîîîîîîî:ÎÎ::::Î::::::t:::i::I::::::::::::aneasistatihuni-a4e-eşişl±ă

1.    Numărul de persoane penm care asociatia/fimdaţia solicită subventia2.Număruldepersoanepropuseînraoortuldeoportunitate3.PROPUNEREACOMISIEI

(20) Dacă este cazul:
Justificarea propunerii comisiei :



sumei
dîrisţ=ntă_şQ42E

subven ia care

Subvenţiasolicitatădeasociaţie/fimdaţie(lei/an)•Subvenţiarousă^

p   p       mraportuldeopo1.PROPUNEREACOMISIEI rtunitate (lel/an)   .(lei/persoanăAună)(lei/an)

(21) Dacă este cazul:
Justificarea propunerii comisi ei :

Membrii comisiei  numele   i renumele Semnătua l  Data

11iiiiiiiiiiii- 11

pREŞEDn"E  DE  ŞEDrNŢĂ
Consilier local, LUPU OVDIU CĂTĂLN


