Anexa la HCL nr_______/____________
*1

TIPURI DE SERVICII SOCIALE , CATEGORII BENEFICIARI, CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE
ȘI NIVELUL MEDIU LUNAR AL SUBVENȚIEI/BENEFICIAR
pentru care asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care se adresează persoanelor cu domiciliul în municipiul Brașov
*2
pot solicita subvenție de la bugetul local pentru anul 2018

Nr.
Tip serviciu social Cod serviciu social
crt.

1

Categoriile de beneficiari

Categoriile de cheltuieli eligibile

*3

Nivelul mediu lunar
al subvenției/
*5
beneficiar

1

Centre
rezidențiale

(8790 CR-D-I)

1.1 persoane adulte cu dizabilități

a. cheltuieli de personal, pentru personalul de
specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal
*4
de specialitate şi auxiliar ;
b. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
c. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării
mijloacelor de transport (carburanţii necesari în
funcţionarea mijloacelor de transport specific
activităţii unităţii de asistenţă socială)
d. cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire,
iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi
internet

250 lei

2

Centre de zi

(8899 CZ-D-II)

2.1 persoane adulte cu dizabilități

175 lei

(8891 CZ-C-III)

2.2 copii cu dizabilități

(8899 CZ-VD-I)

2.3 victimele violenței în familie

(8899 CZ-AD-I)

2.4 de prevenire, evaluare și
consiliere antidrog

a. cheltuieli de personal, pentru personalul de
specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal
*4
de specialitate şi auxiliar ;
b. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
c. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării
mijloacelor de transport (carburanţii necesari în
funcţionarea mijloacelor de transport specific
activităţii unităţii de asistenţă socială)
d. cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire,
iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi
internet

Nr.
Tip serviciu social Cod serviciu social
crt.

3

Unități de îngrijire (8810ID-I)
la domiciliu

4

Cantine sociale

*6

(8899 CPDH-I)

Categoriile de beneficiari

3.1 Persoane vârstnice, persoane
cu dizabilităţi, persoane aflate în
situaţie de dependenţă

Nivelul mediu lunar
al subvenției/
*5
beneficiar

a. cheltuieli de personal, pentru personalul de
specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal
*4
de specialitate şi auxiliar ;
b. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării
mijloacelor de transport (carburanţii necesari în
funcţionarea mijloacelor de transport specific
activităţii unităţii de asistenţă socială)
c. cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire,
iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi
internet

120 lei

a. cheltuieli de personal, pentru personalul de
specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal
*4
de specialitate şi auxiliar ;
b. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate
c. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării
mijloacelor de transport (carburanţii necesari în
funcţionarea mijloacelor de transport specific
activităţii unităţii de asistenţă socială)
4.2 tinerii care urmează cursuri de d. cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire,
iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi
zi la instituţiile de învăţământ ce
internet
funcţionează în condiţiile legii,
până la terminarea acestora, dar
fără a depăşi vârsta de 25 de ani,
respectiv 26 de ani în cazul celor
care urmează studii superioare cu
o durată mai mare de 5 ani, care se
află în situaţia prevăzută la pct. 4.1

90 lei

4.1 copiii în vârstă de până la 18
ani, aflaţi în întreţinerea acelor
familii al căror venit net mediu
lunar pe o persoană în întreţinere
este sub nivelul venitului net lunar,
pentru o persoană singură, luat în
calcul la stabilirea ajutorului
social;

4.3 persoanele care beneficiază de
ajutor social sau de alte ajutoare
băneşti acordate în condiţiile legii
şi al căror venit este de până la
2

Categoriile de cheltuieli eligibile

*3

Nr.
Tip serviciu social Cod serviciu social
crt.

Categoriile de beneficiari

Categoriile de cheltuieli eligibile

*3

Nivelul mediu lunar
al subvenției/
*5
beneficiar

nivelul venitului net lunar pentru o
persoană singură, luat în calcul la
stabilirea ajutorului social;
4.4 pensionarii
4.5 persoanele care au împlinit
vârsta de pensionare, aflate întruna dintre următoarele situaţii:
sunt izolate social, nu au
sustinatori legali, sunt lipsite de
venituri;
4.6 invalizii şi bolnavii cronici;
4.7 orice persoană care, temporar,
nu realizează venituri
NOTE:
*1 Denumirile tipurilor serviciilor sociale sunt în conformitate cu H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;
*2 Asociațiile/fundațiile care vor depune dosarul pentru acordarea subvenției de la bugetul local în anul 2018 trebuie să dețină licență de funcționare provizorie
sau definitivă pentru serviciul pentru care solicită subvenție;
*3 Aplicabil cu respectarea prevederilor art. 2 alin. 1 lit. a-d din Anexa la HG nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare;
*4 Aplicabil cu respectarea prevederilor HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare
şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
*5 Aplicabil cu respectarea prevederilor art. 2 alin. 1 și alin. 2 lit. a și b din HG nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează
unităţi de asistenţă socială, cu modificările și completările ulterioare;
*6 Acordarea subvenției pentru acest tip de serviciu social se face cu respectarea Legii nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social;
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