CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
SERVICIUL STRATEGII - PROGRAME
,,In slujba oamenilor”

Nr.6291/22.11.2017
REFERAT ECONOMIC
privind finanțarea în anul 2018 din bugetul local
în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor,
fundațiilor române cu personalitate juridică,
care înființează și administrează unități de asistență socială
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 economico-sociale
sau medicale deosebite.
Legislația în baza căreia se acordă subvențiile:
- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate
juridică care înființează și administrează unități de asistență socială ;
-Hotarârea Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 34/1998, modificată și completată prin Hotarârea Guvernului nr. 942/2005 și prin
Hotarârea Guvernului nr.1217/2008.
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.387/17.10.2017 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, pentru anul 2018;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,actualizată;
-OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea,ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea
angajamentelor bugetare și legale;
Prin HCLMT nr. nr.387/17.10.2017 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,
pentru anul 2018 s-a aprobat constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care
pot primi subvenţii de la bugetul local, Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, Grila de
evaluare şi criterii de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor, Liniile prioritare pentru
subvenţionarea din bugetul local în anul 2018 a asociaţiilor şi fundaţiilor care furnizează servicii de asistenţă
socială şi servicii complementare subvenţionate din bugetul local, conform Legii 34/1998.
În urma evaluării criteriilor prevăzute în normele metodologice, comisia a acordat asociaţiilor şi
fundaţiilor un punctaj final, stabilind totodată numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se
propune acordarea subvenţiei, precum şi suma reprezentând subvenţia care se propune a fi acordată pentru
fiecare asociaţie/fundaţie în parte.
Prezentul referat s-a întocmit pentru alocarea unor sume din bugetul local în anul 2018 la Titlul XI
ALTE CHELTUIELI, articolul 59.11 Asociații și fundații , pentru subvenţionarea activității asociaţiilor,
fundaţiilor și cultelor recunoscute în România, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în
Municipiul Timișoara, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998.
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Având în vedere cele menționate mai sus,
PROPUNEM:
Alocarea în bugetul local al anului 2018 a sumei de 8.039.567,76 lei , la Titlul XI ALTE
CHELTUIELI, articolul 59.11 Asociații și fundații , pentru subvenţionarea activității asociaţiilor,
fundaţiilor și cultelor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă
socială în Municipiul Timișoara, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998.
Bugetul s-a întocmit pentru un număr de nouă asociații/fundații care furnizează zece tipuri de servicii
de asistență socială în conformitate cu HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și
Regulamentul cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale , dupa cum urmează:
Cod
serviciu
social
conform
HG
867/2015
8790 CRD-VI
8790 CRD-VII
8790 CRTI
8790 CRVD-I
8790CRPFA-I
8790CRPFA-II

8810 ID-I

Categorie de serviciu social/
Asociația,fundația,etc.

Centru rezidențial pentru
Persoane adulte cu dizabilități
-Centre respiro
- Fundația Pentru Voi Centru rezidențial pentru
persoane adulte cu dizabilitățiLocuințe protejate
- Fundația Pentru Voi Centre rezidențiale pentru tineri
în dificultate
- Asociația Evanghelistică și de
Caritate Isus Speranța României
Centre de primire în regim de
urgență
- Federația Caritas a Diacezei
Timișoara
Centre rezidențiale de asistență
și reintegrare socială pentru
persoane fără adăpost
-Fundația Timișoara 89
Adăposturi de noapte
- Federația Caritas a Diacezei
Timișoara
Unități de îngrijire la domiciliu
pentru persoane vârstnice grad
de independență II A,II B,II C si
III A
- Federația Caritas a Diacezei
Timișoara

Punctaj
obținut în
urma
aplicării
criteriilor de
evaluare și
selecționare
75

Număr
beneficiari

Suma
acordată/
beneficiar/
lei

Subvențtie
lunară
acordată/
lei

Subvenție
an/lei

5

2062

10310

123720

80

22

1800

39600

475200

75

18

750

13500

162000

85

10

1380

13800

165600

60

*45

750

33750

405000

80

70

600

42000

504000

80

*20

650

13000

156000
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Unități de îngrijire la domiciliu
80
50
584
29200
350400
pentru persoane vârstnice grad
de independență II A,II B,II C si
III A
-Serviciul de Ajutor Maltez din
România
Centre de zi pentru persoane
85
170
1616
274720
3296640
adulte cu dizabilități
- Fundația Pentru Voi
8899 CZ- Centre de zi pentru persoane
60
17
820,94
13955,98
167471,76
D-I
adulte cu dizabilități
-Asociația Centrul Regional de
Integrare Socială și Dezvoltare
Umană CRIS-DU Areopagus
Centre de zi pentru copii aflați
90
31
688
21328
255936
în situație de risc de separare de
părinți
-Fundația Umanitară Chosen
Romania
Centre de zi pentru copii aflați
75
25
688
17200
206400
8891CZîn situație de risc de separare de
C-II
parinți
-Arhiepiscopia Timișoara
Centre de zi pentru copii aflați
70
20
515
10300
123600
în situație de risc de separare de
parinți
-Societatea pentru Copii și
Părinți SCOP
Cantine sociale
70
90
530
47700
572400
- Asociația Evanghelistică și de
Caritate Isus Speranța României
Cantine sociale
80
70
530
37100
445200
8899
- Federația Caritas a Diacezei
CPDH-I
Timișoara
Cantine sociale
75
100
525
52500
630000
- Serviciul de Ajutor Maltez din
România
Total Buget 2018
669.963,98 8.039.567,76
*Numărul lunar de beneficiari pentru care se va deconta subvenția va fi corelat cu capacitatea maximă aprobată și afișată
pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/4848

În cazul în care bugetul propus în sumă de 8.039.567,76 lei nu este aprobat la nivelul sumei solicitate
de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, comisia de evaluare va aplica criteriile de departajare
prevăzute în anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nnr.387/17.10.2017.
Toate plățile reprezentând subvenții către asociații, fundații și culte care acordă servicii de asistență
socială și care au fost selecționate de Comisia de evaluare și selecționare a organizațiilor și fundațiilor se vor
face cu respectarea prevederilor art.40, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
actualizată, până la aprobarea bugetului pentru anul 2018. În consecință sumele care vor fi acordate cu titlu de
subvenție către asociații,fundații și culte, se vor stabili în limita de 1/12 din bugetul aprobat pentru anul 2017 .
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Asociațiile, fundațiile și cultele trebuie să respecte încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2018 și natura
cheltuielilor pentru care se acordă subvenția, conform convenției.
Asociațiile, fundațiile și cultele române cu personalitate juridică, subvenționate de Consiliul Local al
Municipiului Timișoara, dezvoltă programe și activități care completează paleta de servicii sociale oferite de
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Director general,
Jr. Rodica Cojan

Șef Serviciu Buget Financiar Contabilitate
Ec.Gabriela Alexandrina Rămneanțu

Șef Serviciu Strategii Programe
Codruța Darida

Întocmit,
Serviciul Strategii Programe
Aurica Mitre
Adriana Jurchela
Carmen Nobel
Valentina Litră
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