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ANUNȚ
în atenția solicitanților de subvenții de la bugetul local,
în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române
cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială,
pentru anul 2023

Asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale
potrivit legii, pot primi subvenţii de la bugetul local, dacă îndeplinesc următoarele condiții:
a) administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din municipiul Galați
şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 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;
b) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de
servicii sociale, potrivit legii;
c) deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
d) solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.
În baza prevederilor H.C.L. nr. 398/28.08.2019, tipurile de servicii sociale pentru care se acordă
subvenţii din bugetul local asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca
furnizori de servicii sociale, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, potrivit
dispoziţiilor Legii nr. 34/1998, sunt:
a) Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi 8891 CZ-C-II;
b) Centre de zi pentru copii, de consiliere, informare, integrare/reintegrare socială 8899 CZ-PN-III, 8899 CZ-PN-IV;
c) Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate - 8790 CRT-I;
d) Centre rezidenţiale pentru copii - 8790 CR-C-I;
e) Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei domestice - 8790 CR-VDI, 8790 CR-VD-II;
f) Centre de zi pentru persoane vârstnice - 8810 CZ-V-I, 8810 CZ-V-II;
g) Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane
aflate în situaţie de dependenţă - 8810 ID-I, 8810 ID-III;
h) Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi: 8899 CZ-D-I.
Categoriile de cheltuieli pentru finanțarea cărora se acordă subvenții din bugetul local asociațiilor,
fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care
înființează și administrează unități de asistență socială, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 34/1998, sunt:
a) de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de
specialitate și auxiliar;
b) cu hrana pentru beneficiarii unităților de asistență socială;
c) pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport din cadrul unităților de asistență
socială sau închiriate în vederea desfășurării unor acțiuni sociale;
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d) de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon, internet și
pază;
e) cheltuieli cu materialele de curățenie, materialele igienico-sanitare și alte obiecte de inventar și
echipamente de mică valoare sau scurtă durată, pentru persoanele asistate.
Conform art. 3 din Normele 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 asistenţa socială, aprobate prin H.G. nr. 1153/2001, cu modificările și
completările ulterioare, documentaţia de solicitare a subvenţiei se înaintează în pachet închis, într-un
singur exemplar, de către asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca
furnizori de servicii sociale potrivit legii şi se înregistrează la registratura Direcției de Asistență Socială
a Municipiului Galați până în ultima zi lucrătoare a lunii septembrie.
Conform art. 4 din Normele 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 asistenţa socială, aprobate prin H.G. nr. 1153/2001, cu modificările și
completările ulterioare, documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele:
a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în Anexa 1 din Normele
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 asistenţa
socială, aprobate prin H.G. nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare, în 3 exemplare;
b) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice județeană, sau la
administrația financiară municipală;
c) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
d) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central, din care să rezulte că nu
are datorii scadente.
Documentele prevăzute la lit. a) şi d) vor fi prezentate în original.
Pentru anul 2023, documentaţia de solicitare a subvenţiei se depune în plic închis la
registratura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați, sau se transmite electronic pe
adresa de e-mail: subventii@primariagalati.ro, până la data de 30 septembrie, ora 1400.
Date de contact pentru mai multe informații: Tel.: 0236/307740

