
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA   MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 PROIECT 
 

          HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea categoriilor de servicii sociale, precum şi a cheltuielilor 
eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2019, a asociaţiilor, fundaţiilor şi 

cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, 
potrivit legii, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi 

de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.08.2018; 
          Având în vedere rapoartele nr.128556/2018 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară şi nr.128931/2018 al Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Admnistrativ prin care se propune aprobarea categoriilor de servicii 
sociale, precum şi a cheltuielilor eligibile pentru subvenţionarea, în anul 2019, a 
asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de 
servicii sociale, potrivit legii, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
admnistrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998;  

În conformitate cu prevederile art.1 alin.1 din Legea nr.34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică 
care  înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, art.1 alin.3 si art.10 din 
anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, modificată prin Hotărârea 
Guvernului nr.942/2005, Hotărârea Guvernului nr.1217/2008 şi Hotărârea 
Guvernului nr.725/2016; 
 În temeiul art.36, alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a, pct.2, art.45 alin.1,  
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă  categoriile de servicii sociale, precum şi  cheltuielile eligibile 

pentru subvenţionarea, în anul 2019, a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor 
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit 
legii, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi admnistrează unităţi de 
asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998, prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Direcţia de 
Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
           INIŢIATOR, AVIZAT, 
             PRIMAR, 
        Mihail GENOIU                                   

SECRETAR,   
  Nicoleta MIULESCU 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
DIRECŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
SERVICIUL BUGET 
Nr.128556/13.08.2018  

 

 

 

 

                                                                       Se aprobă, 
 
 
 

 
 
 

                                                        Avizat, 
                                                   ADMINISTRATOR PUBLIC  

                                                       Marian-Sorin Manda 
 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea categoriilor de servicii sociale precum şi a cheltuielilor 

eligibile pentru subvenţionarea, in anul 2019, a asociaţiilor, fundaţiilor și 
cultelor recunoscute în România acreditate ca furnizori de servicii sociale 

potrivit legii, cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează  
unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998 

 
 
 
 

La nivelul administraţiei publice locale a Municipiului Craiova nu 

funcționează în mod autonom centre rezidenţiale care să acorde servicii sociale 

persoanelor adulte cu dizabilităţi în locuinţe protejate sau centre de zi de recuperare 

pentru copii şi adulţi cu dizabilităţi. Municipiul Craiova poate încheia convenţii 

pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu asociaţiile, fundaţiile și cultele 

recunoscute în România, venind în sprijinul comunităţii locale prin intermediul 

unităţilor de asistenţă socială de tipul centrelor mai sus menţionate. 

PRIMAR, 
Mihail Genoiu 



În conformitate cu prevederile art.1 alin.1 din Legea nr. 34/1998 privind 

acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică 

care  înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.1 alin.3 și art.2, alin.2 din 

Anexa 1 a H.G. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare, 

asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, pot primi prin hotarâre a consiliului local 

subvenţii pentru cheltuieli curente de funcţionare. 

Astfel, în baza legii de mai sus, prin HCL nr. 144/2017 a fost aprobată 

constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor, precum 

şi procedura de parcurs a Comisiei de evaluare şi selecţionare a acestora în vederea 

acordării subvenţiilor de la bugetul local către beneficiarii eligibili. 

Prin nota de fundamentare nr.21758/03.08.2018, Direcția de Asistență Socială 

Craiova propune categoriile de servicii sociale și cheltuieli eligibile pentru care 

asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la bugetul local în anul 2019. 

Termenul limită pentru depunerea documentaţiei de solicitare a subvenției pentru 

anul 2019 este de 28.09.2018. 

Având în vedere cele de mai sus, potrivit art.1 alin.1 din Legea nr. 34/1998 

privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică care  înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; art.1 alin.3 si 

art.10 din Anexa nr.1 a H.G. Nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998  privind acordarea unor 

subventii a asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute în România acreditate ca 

furnizori de servicii sociale potrivit legii cu personalitate juridica, care infiinteaza si 

administreaza unitati de asistenta sociala, cu modificările aduse prin următoarele 

acte: HG nr.942/2005; HG nr.1217/2008; HG nr.725/2016; art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 

lit.a pct.2, ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, propunem spre aprobare categoriile de servicii sociale, 

precum şi a cheltuielile eligibile pentru subvenţionarea în anul 2019, a 



asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca 

furnizori de servicii sociale potrivit legii, cu personalitate juridică care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998, a căror activitate 

se adresează beneficiarilor din Municipiul Craiova, prevăzute în anexa la prezentul 

raport. 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv, 

Lucia Ștefan 

 

 

 

Șef serviciu, Întocmit, 

Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 

 

 

 

 

 

 

 

D.C./2 ex. 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr.  

 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 

 Având in vedere:                     

− Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 128556/13.08.2018, 

privind aprobarea categoriilor de servicii sociale precum si a cheltuielilor eligibile 

pentru subventionarea, in anul 2019, a asociatiilor,fundatiilor și cultelor recunoscute 

în România acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, cu personalitate 

juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii 

nr.34/1998 

− art.1 alin.1 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 

fundaţiilor române cu personalitate juridică care  înfiinţează şi administrează unităţi 

de asistenţă socială cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.1 alin.3 

și art.2, alin.2 din Anexa 1 a H.G. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, cu modificările şi 

completările ulterioare art.1 alin.1 din Legea nr. 34/1998  privind acordarea unor 

subvenţii a asociatiilor, fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza 

si administreaza unitati de asistenta sociala,  art.1 alin.3 si art.10 din Anexa nr.1 a 

H.G. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.34/1998  privind acordarea unor subventii a asociaţiilor, 

fundaţiilor și cultelor recunoscute în România acreditate ca furnizori de servicii 

sociale potrivit legii cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza 

unitati de asistenta sociala, cu completarile si modificările ulterioare, art. 36 alin.2 

lit.d, alin.6 lit.a pct.2, art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată . 



− Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic, 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

  Raportul Directiei Economico-Financiara, Serviciul Buget nr. 128556/13.08.2018, 

privind aprobarea categoriilor de servicii sociale precum si a cheltuielilor eligibile pentru 

subventionarea, in anul 2019, a asociatiilor,fundatiilor și cultelor recunoscute în România 

acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, cu personalitate juridică care 

înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, în baza Legii nr.34/1998. 

 

 

 

Director Executiv      Intocmit           

Ovidiu Mischianu                                          cons. Jur.Nefiru Georgeta 



Anexă  
 
 

CATEGORIILE DE SERVICII SOCIALE ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE 
 

pentru care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România pot solicita subvenţii de la bugetul 
local, în anul 2019, 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 
 
 

UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 

CATEGORII DE SERVICII 
SOCIALE 

CATEGORII DE CHELTUIELI 
ELIGIBILE  

Centre rezidenţiale - Centru rezidenţial pentru 

persoanele adulte cu dizabilităţi de 
tip  locuinţe protejate 

1. Cheltuieli de personal pentru 

personalul de specialitate de 
îngrijire şi asistenţă şi personalul 
de specialitate auxiliar 

   2. Cheltuieli cu hrana pentru 
beneficiarii centrelor rezidenţiale 

  3. Cheltuieli de întreţinere şi 
gospodărie: încălzire, iluminat, 

apă, canal, salubrizare, poştă, 
telefon şi internet 

4. Cheltuieli cu materiale didactice 
pentru persoanele asistate 
 

Centre de zi - Centre de zi de recuperare copii 
cu dizabilităţi 

- Centre de zi (pentru persoanele 
adulte cu dizabilităţi) 

1. Cheltuieli de personal pentru 
personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă şi personalul 
de specialitate auxiliar 

   2. Cheltuieli cu hrana pentru 
beneficiarii centrelor de zi 

   3. Cheltuieli pentru carburanţii 
necesari funcţionării mijloacelor 
de transport pentru centrele de zi 

   4. Cheltuieli de întreţinere şi 
gospodărie: încălzire, iluminat, 

apă, canal, salubrizare, poştă, 
telefon şi internet 

5. Cheltuieli cu materiale didactice 
pentru persoanele asistate 

 

 
 

 * Nu sunt eligibile centrele de zi care acordă exclusiv servicii de consiliere şi informare, precum şi 
servicii de tip after-school.                                                                                                                                                                          

   *  Serviciile sociale pentru care se solicită subvenţia trebuie să deţină, în mod obligatoriu, licenţă 
de funcţionare. 
   *  Personalul de specialitate- asistentul social trebuie să deţină, în mod obligatoriu, atestat de 
liberă practică. 
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