
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  CRAIOVA 
            PROIECT
                            
 

   HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea constituirii şi a procedurii de parcurs a Comisiei de evaluare şi 

selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la 
bugetul local în baza Legii nr.34/1998 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.04.2017; 
 Având în vedere raportul nr.50940/2017 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară  prin care se propune aprobarea constituirii şi a procedurii de parcurs a 
Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării 
subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială, ale Normei metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.34/1998 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001  
modificată prin Hotărârea Guvernului nr.942/2005, Hotărârea Guvernului nr.1217/2008 
şi Hotărârii Guvernului nr.725/2016; 
           În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.2 şi 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 constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi 

fundaţiilor, în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii 
nr.34/1998, conform anexei nr.1 care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă procedura de parcurs a Comisiei de evaluare şi selecţionare, în vederea 
acordării subvenţiilor din bugetul local, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Se aprobă Grila de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru 
fiecare din criteriile de evaluare, prevăzute în grila de evaluare, asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială, în vederea acordării unor subvenţii de la bugetul 
local, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. (1) Se aprobă termenul de 30.06.2017, ora 14,00, pentru depunerea 
documentaţiei de solicitare a subvenţiei de la bugetul local, aferentă lunilor 
iulie-decembrie 2017; 

             (2)  Termenul prevăzut la alin.1 va fi anunţat într-un ziar de largă circulaţie la 
nivel local. 



Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.155/2016 şi nr.187/2016. 

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi membrii comisiei va 
aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 

 
 
 
  

 
 

    INIŢIATOR,   AVIZAT, 
    PT.PRIMAR,    PT. SECRETAR, 
  VICEPRIMAR,       Ovidiu MISCHIANU 

           Mihail GENOIU 
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                                                                                                     Se aprobă, 
                                                                    ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, 

                                                                                                    Pt.Primar, 

                                                                                    Viceprimar Mihail Genoiu 
 
 

RAPORT 
 

privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi 
fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la 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, a 
procedurii de parcurs a Comisiei de evaluare şi selecţionare în vederea acordării 

subvenţiilor din bugetul local, a Grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate 
fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare și a termenului de depunere a 

documentaţiilor de solicitare a  subvenţiei pentru anul 2017, lunile iulie-decembrie 
 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Hotărârea nr.155/27.10.2016, 
modificată prin HCL nr.187/24.11.2016 a aprobat Comisia de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local conform 
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,a aprobat procedura de parcurs a Comisiei de 
evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de 
la bugetul local si a aprobat grila de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat 
pentru fiecare din criteriile de evaluare,prevazute in grila de evaluare, asociatiilor si 
fundatiilor romane cu personalitate juridica care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială,in vederea acordarii unor subventii de la bugetul local. 
 Prin H.C.L. nr.156/27.10.2016 au fost aprobate categoriile de servicii sociale, 
precum şi cheltuielile eligibile pentru subvenţionarea în anul 2017 a asociaţilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică acreditate ,care infiinteaza si administreaza 
unitati de asistenta sociala, a caror activitate se adreseaza beneficiarilor din Municipiul 
Craiova. 
 Termenul stabilit pentru depunerea documentaţiei în vederea evaluării şi 
selecţionării asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică acreditate din Municipiul 
Craiova pentru a primi subvenţie de la bugetul local în anul 2017 a fost data de 



  
 

31.10.2016, conform art. 3 alin.3 din Norma metodologică de aplicare a prevederilor 

Legii nr.34/1998 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 modificată prin 

Hotărârea Guvernului nr.942/2005, Hotărârea Guvernului nr.1217/2008 şi Hotărârea 

Guvernului nr.725/2016.  
 În urma procedurii de selecţionare, conform evaluării comisiei în baza grilei de 
evaluare, s-a constatat că nicio asociaţie nu a întrunit condiţiile prevăzute de  lege. 
 Potrivit art.10 din H.G. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin excepţie de la prevederile art. 3, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, respectiv consiliul local poate organiza şi selecţii ulterioare, 
cu încadrare în sumele prevăzute în buget cu această destinaţie.Alin (2) prevede ca 
termenul privind depunerea documentaţiei de solicitare a subvenţiei pentru 
selecţia/selecţiile ulterioară/ulterioare celei prevăzute la art. 3 alin. (2) se aprobă prin 
ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice sau, după 
caz, prin hotărâre a consiliului local şi se anunţă într-un ziar de largă circulaţie la nivel 
naţional sau, după caz, la nivel judeţean sau local. 
 La selecţie pot participa numai asociaţiile şi fundaţiile care nu au încheiate pentru 
anul 2017 convenţii pentru acordarea de subvenţie cu Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, după caz Consiliul Local al Municipiului 
Craiova prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială Municipiului Craiova şi 
care se încadrează în liniile prioritare şi capitolele de cheltuieli  pentru subvenţionare 
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Municipal. 
 In bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova pentru anul 2017  a fost alocată suma de 70,00 mii lei 
cu această destinaţie. 
 Întrucât în Municipiul Craiova nu au fost organizate şi respectiv înfiinţate la 
nivelul administraţiei publice locale în mod autonom servicii rezidenţiale ce se acordă 
persoanelor adulte cu dizabilităţi în locuinţe protejate, respectiv centre de zi de 
recuperare pentru copii şi adulţi cu dizabilităţi, în scopul acordării de servicii sociale 
destinate acestor grupuri vulnerabile, Municipiul Craiova va încheia convenţii pentru 
acordarea de servicii de asistenta socială cu asociaţiile şi fundaţiile din Municipiul 
Craiova care vor veni în sprijinul comunităţii locale prin intermediul unităţilor de 
asistenţă socială de tipul centrelor mai sus menţionate. 
 De asemenea,prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
213/2016 s-a aprobat înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială, ca instituţie 
publică cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, denumită Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova, începând cu data de 01.01.2017, cu sediul principal în municipiul Craiova, str. 
Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter, iar a sediilor secundare în Craiova: str. Mitropolit 
Firmilian, nr. 14, bld. Oltenia, bl. 65A1, parter şi str. Teilor, nr. 16. Obiectivul general 
al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova îl 
constituie realizarea măsurilor şi acţiunilor, la nivel local, pentru a răspunde nevoilor 



  
 

persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor în vederea prevenirii şi limitării sau 
înlăturării efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera 
marginalizarea sau excluziunea socială, în scopul creşterii calităţii vieţii şi promovării 
principiilor de coeziune şi incluziune socială. 
 Pentru a completa serviciile sociale furnizate de către Direcţia  Publică 
Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi a veni în sprijinul 
organizaţiilor neguvernamentale care furnizează servicii sociale pentru cetăţenii 
Municipiului Craiova, se pot aloca de la bugetul local subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistenţă socială se 
adresează beneficiarilor din judeţul Dolj, care au încheiate convenţii cu consiliul local în 
cauză, pentru prestarea de servicii de asistenţă socială, subvenţii care vor fi utilizate, în 
exclusivitate, pentru serviciile de asistenţă socială acordate persoanelor care, potrivit 
dispoziţiilor legale, au dreptul să beneficieze de acestea, în conformitate cu prevederile 
art. 1 alin.1 şi 3 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială. Subvenţiile acordate din bugetul local vor acoperi unele costuri legate 
de furnizarea serviciilor sociale, constituind un instrument de creştere a calităţii 
serviciilor oferite populaţiei vulnerabile din Municipiul Craiova. 
 Prin Hotărârea Guvernului nr.725/2016 publicată la data de 07 octombrie 2016 în 
Monitorul Oficial nr.792/2016, au fost instituite noi măsuri instituţionale şi proceduri 
pentru acordarea subvenţiilor asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
acreditate, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. Conform 
dispoziţiilor art.5 din normativul sus evocat, este necesar înfiinţarea unei comisii de 
evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de 
la bugetul local în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, acreditate, care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială. 
 Având în vedere cele precizate mai sus si in conformitate cu dispozitiile Legii 
34/1998, ale Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, aprobata 
prin H.G. nr.1153/2001,dispozitiile art.36 alin 2 lit d,alin 6 lit.a pct.2 si art.45 din Legea 
215/2001 privind administratia publica locala, propunem Consiliului Local al 
|Municipiului Craiova: 
 1. Aprobarea constituirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi 
fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii nr. 
34/1998, denumită în continuare Comisie, conform anexei nr. 1 la prezentul raport.  

2. Aprobarea procedurii de parcurs a Comisiei de evaluare şi selecţionare în 
vederea acordării subvenţiilor din bugetul local, conform anexei nr. 2 la prezentul 
raport. 

3. Aprobarea Grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru 
fiecare din criteriile de evaluare, prevăzute în grila de evaluare, asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 



  
 

socială, în vederea acordării unor subvenţii de la bugetul local, conform anexei nr. 3 la 
prezentul raport. 

4. Aprobarea termenului  de 30.06.2017, ora 14:00,  pentru depunerea 
documentației de solicitare a subvenţiei de la bugetul local, aferentă lunilor iulie-
decembrie2017;termenul se va anunţa într-un ziar de largă circulaţie la nivel local. 

5. Încetarea efectelor Hotărârii nr.155/27.10.2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, modificată prin HCL nr.187/24.11.2016  privind aprobarea 
constituirii şi a procedurii de parcurs a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor 
şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local în baza Legii 
nr.34/1998. 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV, ȘEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
         Lucia Ștefan Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 

 
 
 

Vizat de legalitate, 
Consilier Juridic Lia Martha Toncea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 EX/D.C. 
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