
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRĂILA 

MUNICIPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

:H:OTAR.AR.EA NR..'70 

din ~.02.2022 

Privind: Selectionarea asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute În 
I I l ' 

România, acreditate ca furnizori de servicii sociale care Înfiintează si , , 
administrează unităti de asistentă socială, În vederea acordării , , 
subvenţiilor de la bugetul local În cursul anului curent. 

CONSILIUL LOCAL lVIUNICIPAL BRAII·A 

La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; 
Având În vedere referatul de aprobare al iniţiatorului , raportul de 

specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila, precum ~i avizele comisiilor 
de specialitate nr. 1, 4 si 5 din cadrul C.L.M. Brăila; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor ~i fundaţiilor române cu personalitate juridică , care 
Înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările ~i 

completările ulterioare, precum ~i ale art. 1 alin. (3), art. 2, alin. (2) ~i (3), art. 3, 
art. 5 ~i art. 10 din anexa la H. G. R. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998; 

În baza art. 129 alin . (1), alin. (2) lit. d) ~i alin. (7) lit. b) din O.U.G. 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ , cu modificările ~i completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) 
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările ~i 
completările ulterioare; 

:H:OTAR.ASTE: 

Art.1 (1) Se aprobă selecţionarea asociaţii lor, fundaţiilor ~ i cultelor 
recunoscute În România, acreditate ca furnizori de servicii sociale care 
Înfiinţează ~i administrează unităţi de asistenţă socială , În vederea acordării 
subvenţiilor de la bugetul local , În cursul anului curent. 

(2) La selecţie pot participa numai asociaţiile , fundaţiile ~i cultele 
recunoscute În România care nu au Încheiate pentru anul curent convenţii 
pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu Consiliul Local Municipal 
Brăila , prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila . 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pot participa la selecţia 
prevăzută la alin. (1) şi asociaţiile , fundaţiile ~i cultele recunoscute În România 
care au Încheiate pentru anul curent convenţii pentru acordarea de servicii de 
asistenţă socială cu Consiliul Local Municipal Brăila , prin Direcţia de Asistenţă 
Socială Brăila , În cazul În care solicită subvenţii pentru alte unităţi de asistenţă 
socială . 



Art.2 (1) Subvenţia se acordă lunar din bugetul Direcţiei de Asistenţă 
Socială Brăila , În limita bugetului aprobat cu acest titlu şi se utilizează exclusiv 
pentru finanţarea cheltuielilor subvenţionate. 

(2) Documentaţia de solicitare a subvenţiei se Înaintează În pachet 
Închis, la registratura Primăriei Municipiului Brăila , până cel mai târziu la data 
de 04 martie 2022, ora 14.00 si va contine următoarele Înscrisuri : • • 

a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut În Anexa 
nr.1 la HG nr.1153/2001 , În 3 exemplare; 

b) sentinţa civ i lă privind acordarea personalităţii juridice i?i certificatul de 
Înscriere În registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ; 

c) ultimul bilanţ contabil Înregistrat la administraţia financiară ; 

d) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de 
depunere a documentaţiei ; 

e) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central din 
care să rezulte că nu are datorii la data depunerii cererii de solicitare de la litera 
a); 

f) certificatul de acredita re; 
g) licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită 

subvenţie ; 

h) Împuternicire cu privire la persoana delegată cu efectuarea 
demersurilor de solicitare a subvenţionării ; 

i) declaraţie pe propria răspundere cu privire la unitatea de asistenţă 

socială pentru care se soli cită subvenţionare ; 
j) extrasul de cont privind contul bancar deschis special pentru subvenţie. 
(3) Înscrisurile de la lit. a), el, h) şi i) se prezintă În original , În timp ce 

celelalte Înscrisuri se depun În copii certificate. 
(4) Lipsa unuia dintre documentele de solicitare, atragere eliminarea din 

procesul de selecţionare . 

(5) Se completează fiecare rubrică din documentaţia de solicitare, pentru 
rubricile pentru care nu se impune completarea se va menţiona sintagma "nu 
este cazul". 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la Îndeplinire de Primarul Municipiului 
Brăila , prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila , iar Secretarul General al 
Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi i?i o va aduce la cunoi?tinţă 
publică . 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ, , " 
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CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETA GENERAL, 
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