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CUPRINS

HOT}R~RI ALE CONSILIULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR. 269 din 28 septembrie 2017 privind modificarea \i 2
completarea Regulamentului pentru atribuirea contractelor de finan[are
nerambursabil] din bugetul local al Municipiului ZAL}U structurilor
sportive locale f]r] scop patrimonial participante la competi[ii sportive,
aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului ZAL}U nr.237/
5.10.2015 modificat prin HCL nr. 110/27.04.2017
HOT}RÂREA NR. 286 din 28 septembrie 2017 aprobarea 3
dobândirii dreptului de proprietate public] de c]tre Municipiul
ZAL}U, prin expropriere pentru cauz] de utilitate public], în
condi[iile Legii nr. 33 din 27 mai 1994, a imobilelor necesare realiz]rii
investi[iei publice @@Extindere Cimitir Municipal ZAL}U@@

HOT}RÂREA NR. 302 din 28 septembrie 2017 pentru modificarea 4
si actualizarea Regulamentului privind finan[area serviciilor sociale
de pe raza Municipiului ZAL}U prin Direc[ia de Asisten[] Social]
Comunitar] ZAL}U aprobat prin HCL nr.102/30.03.2017

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

HOT}RÂREA NR. 269
din 28 septembrie 2017
privind modificarea \i completarea Regulamentului pentru atribuirea contractelor
de finan[are nerambursabil] din bugetul local al Municipiului ZAL}U
structurilor sportive locale f]r] scop patrimonial participante la competi[ii
sportive, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului ZAL}U
nr.237/5.10.2015 modificat prin HCL nr. 110/27.04.2017
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U,
Având în vedere:
Referatul de specialitate al Direc[iei economice nr. 59576/21.09.2017;
Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalau,
În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind regimul finan[]rilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activit][i nonprofit de interes general, ale Ordinului nr. 130 din 28 martie 2006 privind finan[area nerambursabil] din
fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat \i ale asocia[iilor pe ramur] de sport jude[ene \i ale municipiului
Bucure\ti,ale HG nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiv];
În temeiul prevederilor art.18^1 din Legea nr.69/2000 a educa[iei fizice \i sportului cu toate modific]rile si complet]rile
ulterioare precum, ale art. 6 din HG 264/2003 privind stabilirea ac[iunilor \i categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor
\i limitelor pentru efectuarea de pl][i în avans din fonduri publice \i art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003, republicat], privind
transparen[a decizional] în administra[ia public].
În baza art.36 alin. 1,alin.2 lit. d \i alin.6 lit.a pct.5, 6, alin.9 si art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administra[ia
public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1.Se modific]/completeaz] Regulamentul pentru atribuirea contractelor de finan[are nerambursabil] din bugetul
local al municipiului ZAL}U structurilor sportive locale f]r] scop patrimonial participante la competitii sportive, Regulament
aprobat prin HCL nr.237/5.10.2015 modificat ulterior prin HCL nr. 110/27.04.2017, astfel:
@@Art. 26 (1) va avea urm]torul con[inut:
Sprijinul financiar se acord] în baza unui contract de finan[are încheiat între Municipiul ZAL}U \i structura sportiv]
selec[ionat] pe baza criteriilor prev]zute în prezentul Regulament, în tran\e lunare.
Autoritatea finan[atoare \i beneficiarul pot stabili în contractul de finan[are nerambursabil] ca pl][ile c]tre beneficiar s]
se fac] în tran\e, în avans, în raport cu faza de execu[ie a proiectului \i cu cheltuielile aferente, în func[ie de evaluarea
posibilelor riscuri financiare, de durata \i evolu[ia în timp a activit][ii finan[ate ori de costurile interne de organizare \i
func[ionare ale beneficiarului.
Astfel, se va acorda o prim] tran\] în avans, care s] asigure necesarul cheltuielilor care trebuiesc efectuate în prima lun]
de derulare a contractului în baza solicit]rii scrise a structurii sportive \i a facturii emise în acest sens.
Pe parcursul derul]rii contractului finan[area se va acorda în tran\e lunare, în baza documentelor justificative, dup] ce
avansul acordat anterior a fost justificat integral prin plat].
În acest sens structura sportiv] va depune decontul lunar, împreun] cu documentele justificative privind cheltuielile
angajate \i pl][ile efectuate în luna anterioar], atât din contribu[ie proprie, cât \i din sumele primite de la bugetul local, pân]
cel târziu în data de 10 a lunii pentru luna anterioar]. Al]turi de decontul lunar \i documentele justificative structura sportiv]
va depune factura pentru avansul ce urmeaz] a fi decontat în cadrul proiectului \i adresa de înaintare.
Contribu[ia de minimum 10% pentru cofinan[area proiectului aferent] cheltuielilor angajate în luna anterioar] se va
depune în contul bancar dedicat proiectului \i va fi utilizat] la plata cheltuielilor angajate, pân] la depunerea decontului
justificativ aferent lunii anterioare.@@
Art.2. Se modific] Contractul de finan[are nr. 47543/31.07.2017 încheiat cu ACS Volei Municipal ZAL}U, aprobat prin
HCL nr. 230/28.07.2017, în sensul c] la art. 4, lit.k \i la Anexa nr.2 punctul1, lit.k, sintagma @@Salarii \i obliga[ii la BS, BASS,
venituri asimilate salariilor, taxe de arbitraj@@ se înlocuie\te cu sintagma @@Salarii \i obliga[ii la BS, BASS, venituri asimilate
salariilor, taxe de arbitraj, remunera[ii pentru participan[ii la activitatea sportiv] aferent] contractelor de activitate sportiv]@@
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredin[eaz] Direc[ia economic].
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Art.4. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
- Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj
- Primarul Municipiului ZAL}U
- Direc[ia administra[ie public] local]
- Direc[ia economic]
- Direc[ia patrimoniu
- ACS Volei Municipal ZAL}U

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian

HOT}RÂREA NR. 286
din 28 septembrie 2017
aprobarea dobândirii dreptului de proprietate public] de c]tre Municipiul ZAL}U, prin expropriere
pentru cauz] de utilitate public], în condi[iile Legii nr. 33 din 27 mai 1994, a imobilelor necesare
realiz]rii investi[iei publice @@Extindere Cimitir Municipal ZAL}U@@
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;
Având în vedere:
-Referatul Direc[iei patrimoniu nr.59255/20.09.2017;
-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului ZAL}U;
-Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului ZAL}U nr. 188 din 29.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal @@EXTINDERE
CIMITIR MUNICIPAL ZAL}U@@ beneficiar Municipiul ZAL}U;
-Dispozi[iile art.5 alin.(2) \i art.7 din Legea nr.102/2014 - privind cimitirele;
-Dispozi[iile art.5 \i art.7 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauz] de utilitate public];
-Dispozi[iile H.G nr.583/1994 - de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercet]rii prealabile
în vederea declar]rii utilit][ii publice pentru lucr]ri de interes na[ional sau de interes local;
-Prevederile art.863 lit.b din Legea nr.287/2009 privind Codul civil.
În baza art.36 alin.(2) lit.c, art.45 alin.(3) \i art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public] local], republicat], cu
modific]rile ulterioare,

HOT}R}|TE:
Art.1. (1) Dobândirea dreptului de proprietate public] de c]tre Municipiul ZAL}U, prin expropriere pentru cauz] de utilitate public], în
condi[iile Legii nr. 33 din 27 mai 1994, a imobilelor necesare realiz]rii investi[iei publice @@Extindere Cimitir Municipal ZAL}U@@.
(2) Imobilele teren, ce sunt necesare pentru realizarea extinderii Cimitirului Municipal sunt identificate prin documenta[ia de urbanism Plan
Urbanistic Zonal @@EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL ZAL}U@@ aprobat prin Hot]rârea Consiliului Local nr.188 din 29 iunie 2017,
obiectiv de interes public, \i vor fi determinate prin planurile de expropriere reglementate de art. 12 al Legii 33/1994.
Art.2. În baza prezentei hot]râri se va proceda la desemnarea prin dispozi[ie de c]tre Primar, a membrilor în Comisia de cercetare prealabil]
în vederea declar]rii utilit][ii publice \i la înaintarea solicit]rii de declarare a utilit][ii publice a acestui obiectiv de investi[ii institu[iei competente
s] declare utilitatea public] (Consiliul Jude[ean S]laj).
Art.3. Dup] declararea utilit][ii publice a investi[iei @@EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL ZAL}U@@ de c]tre Consiliul Jude[ean S]laj,
se vor efectua m]surile premerg]toare exproprierii (asigurarea publicit][ii, executarea planurilor cuprinzând terenurile propuse spre expropriere
cu indicarea numelui proprietarilor precum \i a ofertelor de desp]gubire, notificarea proprietarilor de imobile, solu[ionarea întâmpin]rilor).
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin[eaz] Direc[ia patrimoniu, Direc[ia urbanism \i DGADP.
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului jude[ului S]laj;
-Primarul municipiului ZAL}U;
-Direc[ia administra[ie public] local];
-Direc[ia patrimoniu; Direc[ia economic]; Direc[ia tehnic];
-Direc[ia urbanism - Arhitect \ef, DGADP.

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor
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Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian

ROM~NIA
JUDE{UL S}LAJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZAL}U
HOT}RÂREA NR.302
din 28 septembrie 2017
pentru modificarea si actualizarea Regulamentului privind finan[area serviciilor sociale de pe
raza Municipiului ZAL}U prin Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] ZAL}U
aprobat prin HCL nr.102/30.03.2017
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U;
Având în vedere fundamentarea privind modificarea Regulamentului pentru finan[area serviciilor sociale de pe raza
Municipiului ZAL}U intocmita de Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] ZAL}U prin Adresa nr.60.390 din 25.09.2017,
Referatul Directiei economice nr.60.507 din 26.09.2017 \i Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
În baza prevederilor Legii nr. 34/ 1998 privind acordarea unor subven[ii asocia[iilor \i funda[iilor române cu personalitate
juridic], care înfiin[eaz] \i administreaz] unit][i de asisten[] social], OG nr.68 /2003 privind serviciile sociale, HG nr. 867/
2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a Regulamentelor-cadru de organizare \i func[ionare a
serviciilor sociale, HG 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale \i a nivelului
venitului lunar pe membru de familie în baza c]ruia se stabile\te contribu[ia lunar] de între[inere datorat] de c]tre sus[in]torii
legali ai persoanelor vârstnice din centrele reziden[iale,
V]zând H.G. nr.619 din 30 August 2017, pentru modificarea \i completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subven[ii asocia[iilor \i funda[iilor române cu personalitate juridic],
care înfiin[eaz] \i administreaz] unit][i de asisten[] social,v]zând Solicitarea nr.55.614/5.09.2017 de revocare par[ial] a
HCL nr.102/30.03.2017 în ceea ce prive\te eliminarea criteriilor de venit stabilite ca \i condi[ii de eligibiliatate pentru
acordarea serviciilor sociale,
În conformitate cu art.7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparen[a decizional] în administra[ia public],
V]zând dispozi[iile art.36 alin.6 pc. 2, art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administra[ia public]
local], republicat].
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administra[ia public] local], republicat],

HOT}R}|TE:
Art.1.Se modific] Regulamentul privind finan[area serviciilor sociale de pe raza Municipiului ZAL}U prin Direc[ia de
Asisten[] Social] Comunitar] ZAL}U aprobat prin HCL nr.102/30.03.2017 în ceea ce prive\te formula de calcul pentru
ponderea cheltuielilor cu serviciile de asisten[] social], durata încheierii conven[iilor pentru acordarea subven[iilor, denumirea
furnizorilor de servicii sociale, eliminarea cu data intr]rii in vigoare a prezentei hot]râri a plafonului de venituri /membru de
familie pentru persoanele cu dizabilit][i (handicap) instituit la cap.VII lit.b alin 2 (ultim) ca \i criteriu de eligibilitate.
Art.2.Urmare acestor modificari se aprob] noul Regulament privind finan[area serviciilor sociale de pe raza Municipiului
ZAL}U prin Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] ZAL}U, Anexa nr. 1 la prezenta hot]râre.
Art.3.La data intr]rii în vigoare a prezentei hot]râri se abrog] art.1 din Hot]rârea Consiliului Local al Municipiului
ZAL}U nr.102/30.03.2017.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot]râri se încredin[eaz] Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] ZAL}U.
Art.5. Prezenta hot]râre se comunic] cu:
-Institu[ia Prefectului - Jude[ul S]laj,
-Primarul Municipiului ZAL}U,
- Direc[ia Economic]
-Direc[ia administra[ie public] local],
- Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] ZAL}U.
- aducere la cuno\tin[] public]

PRE|EDINTE DE |EDIN{},
B]l]jel Teodor

Contrasemneaz],
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
Potrovi[] Stelian
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Anex]
la Hot]r`rea nr. 302
din 28 septembrie 2017

REGULAMENT
\i procedur] privind acordarea unor subven[ii asocia[iilor \i funda[iilor române cu personalitate juridic], care
înfiin[eaz] \i administreaz] unit][i de asisten[] social] în baza Legii nr.34/1998 respectiv finan[area centrelor de zi
pentru copii afla[i în risc de separare de p]rin[i în baza Legii 272/2004
Serviciile sociale reprezint] ansamblul complex de m]suri \i ac[iuni realizate pentru a r]spunde nevoilor sociale, individuale,
familiale sau de grup, în vederea prevenirii \i dep]\irii unor situa[ii de dificultate, vulnerabilitate sau dependen[], pentru
prevenirea marginaliz]rii \i excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale \i în scopul cre\terii calit][ii vie[ii.
Conform prezentului Regulament \i procedur], Consiliul Local al Municipiului ZAL}U va acorda subven[ii asocia[iilor,
funda[iilor \i cultelor recunoscute în România acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, respectiv centrelor de
zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de separare de p]rin[i, finan[ate în baza Legii nr. 272/2004, care î\i desf]\oar]
activitatea pe raza municipiului ZAL}U.
Capitolul I - TEMEI LEGAL
CADRU LEGAL GENERAL
1. Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subven[ii asocia[iilor \i funda[iilor române cu personalitate juridic], care
înfiin[eaz] \i administreaz] unit][i de asisten[] social].
2. HOT}RÂREA NR. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998
privind acordarea unor subven[ii asocia[iilor \i funda[iilor române cu personalitate juridic], care înfiin[eaz] \i administreaz]
unit][i de asisten[] social], republicat] \i actualizat].
3. HOT}RÂREA NR. 619 din 30 August 2017, pentru modificarea \i completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subven[ii asocia[iilor \i funda[iilor române cu personalitate juridic],
care înfiin[eaz] \i administreaz] unit][i de asisten[] social], aprobate prin Hot]rârea Guvernului nr. 1153/2001, publicat] în
Monitorul Oficial nr. 717/05.09.2017.
4. Legea nr. 292/2011 a asisten[ei sociale.
5. Legea nr. 272/2004 privind protec[ia \i promovarea drepturilor copilului.
Capitolul II - CADRU LEGAL SPECIFIC
1. Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subven[ii asocia[iilor \i funda[iilor române cu personalitate juridic], care
înfiin[eaz] \i administreaz] unit][i de asisten[] social].
Art. 1(1) Asocia[iile \i funda[iile române cu personalitate juridic], care înfiin[eaz] \i administreaz] unit][i de asisten[]
social], pot primi subven[ii alocate de la bugetul de stat sau, dup] caz, de la bugetele locale, care vor fi utilizate, în
exclusivitate, pentru serviciile de asisten[] social] acordate persoanelor care, potrivit dispozi[iilor legale, au dreptul s]
beneficieze de acestea.
(3) De la bugetele locale se pot aloca subven[ii asocia[iilor \i funda[iilor române cu personalitate juridic] a c]ror activitate
de asisten[] social] se adreseaz] beneficiarilor dintr-un singur jude[, respectiv din municipiul Bucure\ti \i care au încheiat
conven[ii cu consiliile locale în cauz], pentru prestarea de servicii de asisten[] social].
Art. 1^1 De prevederile art. 1 beneficiaz] în mod corespunz]tor \i cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de
servicii sociale potrivit legii.
Art. 2
(1) Nivelul subven[iilor acordate nu poate dep]\i costul mediu lunar de între[inere, pe persoan] asistat], din
unit][ile de asisten[] social] de stat, cu profil similar, organizate ca institu[ii publice.
2. HOT}RÂREA NR. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998.
Art.2 (2) Din bugetele locale se acord] subven[ii pentru categoriile de cheltuieli curente de func[ionare a unit][ilor de
asisten[] social], aprobate prin hot]râre a Consiliului Local.
3. Legea nr. 292/2011 a asisten[ei sociale
Art. 2 (1) Sistemul na[ional de asisten[] social] reprezint] ansamblul de institu[ii, m]suri \i ac[iuni prin care statul,
reprezentat de autorit][ile administra[iei publice centrale \i locale, precum \i societatea civil] intervin pentru prevenirea,
limitarea sau înl]turarea efectelor temporare ori permanente ale situa[iilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea
social] a persoanei, familiei, grupurilor ori comunit][ilor.
Art. 27 (1) Serviciile sociale reprezint] activitatea sau ansamblul de activit][i realizate pentru a r]spunde nevoilor sociale,
precum \i celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea dep]\irii situa[iilor de dificultate, prevenirii \i
combaterii riscului de excluziune social], promov]rii incluziunii sociale \i cre\terii calit][ii vie[ii.
Art. 28 (1) Serviciile sociale au caracter proactiv \i presupun o abordare integrat] a nevoilor persoanei, în rela[ie cu
situa[ia socioeconomic], starea de s]n]tate, nivelul de educa[ie \i mediul social de via[] al acesteia.
(2) Pornind de la nevoile fiec]rei persoane, serviciile sociale pot avea o adresabilitate mai larg], la nivel de grup
sau comunitate.
Art. 37 (3) Furnizori priva[i de servicii sociale pot fi:
a) organiza[iile neguvernamentale, respectiv asocia[iile \i funda[iile;
b) cultele recunoscute de lege.
Art. 38 (1) Pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii de servicii sociale, indiferent de forma lor
juridic], trebuie acredita[i în condi[iile legii.
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(2) Serviciile sociale pot func[iona pe teritoriul României numai dac] sunt acreditate în condi[iile legii.
Art. 43(1) Serviciile sociale înfiin[ate de furnizorii de servicii sociale, publici sau priva[i, se organizeaz] la nivel teritorial
cu respectarea prevederilor Nomenclatorului serviciilor sociale, precum \i a standardelor de calitate, regulilor generale de
normare minim] de personal care stau la baza stabilirii standardelor de cost, reglementate de legisla[ia special].
Capitolul III - PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACORD}RII SERVICIILOR SOCIALE
1. Principiile specifice care stau la baza prest]rii serviciilor sociale în cadrul centrelor de zi, respectiv a centrelor reziden[iale
sunt urm]toarele:
a) respectarea \i promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
b) protejarea \i promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce prive\te egalitatea de \anse \i tratament,
participarea egal], autodeterminarea, autonomia \i demnitatea personal] \i întreprinderea de ac[iuni nediscriminatorii \i
pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
c) asigurarea protec[iei împotriva abuzului \i exploat]rii persoanei beneficiare;
d) deschiderea c]tre comunitate;
e) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol \i statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare \i luarea în considerare a acesteia, [inându-se cont, dup] caz, de vârsta \i de
gradul s]u de maturitate, de discern]mânt \i capacitatea de exerci[iu;
g) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
h) asigurarea unei îngrijiri individualizate \i personalizate a persoanei beneficiare;
i) preocuparea permanent] pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza poten[ialului \i abilit][ilor
persoanei beneficiare de a tr]i independent;
j) încurajarea ini[iativelor individuale ale persoanelor beneficiare \i a implic]rii active a acestora în solu[ionarea
situa[iilor de dificultate;
k) asigurarea unei interven[ii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
l) asigurarea confiden[ialit][ii \i a eticii profesionale;
m) primordialitatea responsabilit][ii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacit][i de integrare social]
\i implicarea activ] în solu[ionarea situa[iilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
n) colaborarea furnizorilor de servicii sociale cu serviciul public de asisten[] social].
Capitolul IV - SCOPUL REGULAMENTULUI |I A PROCEDURII DOMENIUL DE APLICARE
1. Reglementeaz] modalitatea de subven[ionare a furnizorilor de servicii sociale de pe raza municipiului ZAL}U \i
modul de colaborare între DASC \i ace\tia.
2. Regulamentul \i procedura descriu activitatea desf]\urat] în cadrul Direc[iei de Asisten[] Social] Comunitar] ZAL}U,
în vederea select]rii furnizorilor de servicii sociale pentru acordarea subven[iei de la bugetul local. Serviciile sociale acordate
au drept scop men[inerea, refacerea sau dezvoltarea capacit][ilor individuale pentru dep]\irea unor situa[ii de nevoie social]
a beneficiarilor.
3. Prezentul Regulament \i procedur] se aplic] asocia[iilor, funda[iilor \i cultelor recunoscute în România acreditate ca
furnizori de servicii sociale potrivit legii, de pe raza municipiului ZAL}U care furnizeaz] servicii sociale, precum \i întregii
comunit][i, poten[iali beneficiari ai acestor servicii, cu domiciliul pe raza municipiului ZAL}U.
4. Prezentul Regulament \i procedur] se aplic] de asemenea \i centrelor de zi pentru copii afla[i în situa[ie de risc de
separare de p]rin[i, finan[ate în baza Legii nr. 272/2004.
Capitolul V - CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE
1. Furnizorii priva[i de servicii sociale pot fi:
a) Asocia[iile, funda[iile \i cultele recunoscute în România acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii;
b) Persoane fizice autorizate în condi[iile legii.
Furnizorii de servicii sociale pot organiza \i acorda servicii sociale numai dac] sunt acredita[i în condi[iile legii.
2. Asocia[iile, funda[iile \i cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care
administreaz] unit][i de asisten[] social] \i care se adreseaz] beneficiarilor dintr-un singur jude[, pot primi subven[ii de la bugetele
locale, dac] îndeplinesc urm]toarele condi[ii:
a) sunt persoane juridice române de drept privat f]r] scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
b) de[in licen[] de func[ionare pentru serviciile sociale pentru care solicit] subven[ie;
c) solicit] subven[ii în completarea resurselor financiare proprii.
3. Serviciile sociale eligibile care pot fi acordate de c]tre asocia[iile, funda[iile \i cultele recunoscute în România, precum
\i de c]tre centrele de zi pentru copii afla[i în risc de separare de p]rin[i prev]zute de Legea nr. 272/2004, acreditate ca
furnizori de servicii sociale potrivit legii, de pe raza municipiului ZAL}U, sunt: servicii sociale cu caracter primar \i servicii
sociale specializate.
3.1. Servicii sociale primare:
a) M]suri \i ac[iuni de sprijin în vederea men[inerii în comunitate a persoanelor în dificultate;
b) Activit][i \i servicii de consiliere;
c) Orice alte m]suri \i ac[iuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situa[ii de dificultate ori vulnerabilitate,
care pot duce la marginalizare sau excluziune social].
3.2. Servicii sociale specializate:
a) Recuperare \i reabilitare;
b) Suport \i asisten[] pentru familiile \i copiii afla[i în dificultate;
c) Asisten[] \i suport pentru copii, adul[i, persoane cu handicap;
d) Suport pentru persoane cu boli incurabile.
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3.3. Serviciile de îngrijire social-medical], servicii medicale \i servicii conexe acestora pot fi:
a) Servicii de îngrijire social-medical] de natur] medical] reprezint] activit][i complexe de diagnostic, tratament,
îngrijiri \i altele asemenea, recomandate \i realizate în conformitate cu tipurile de afec[iuni pe care le prezint] beneficiarii de
servicii sociale;
b) Servicii de îngrijire social-medical] de natura serviciilor conexe interdisciplinare pot fi: servicii de recuperare,
kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupa[ional], logopedie.
Personalul care acord] servicii este personalul de specialitate de îngrijire \i asisten[], respectiv personal de
specialitate \i auxiliar.
Prin personalul mai sus prev]zut se în[elege personalul de specialitate de îngrijire \i asisten[], respectiv personal de
specialitate \i auxiliar prev]zut în regulamentul de organizare \i func[ionare al unit][ii de asisten[] social] aprobat în
conformitate cu prevederile Hot]rârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale.
Capitolul VI - PROCEDURA DE SOLICITARE A SUBVEN{IEI DE C}TRE FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE
1. Procedura de solicitare a subven[iei
1.1 Etapele privind solicitarea subven[ion]rii asocia[iilor \i funda[iilor:
a) Pân] la sfâr\itul lunii august din anul în curs, Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] ZAL}U public] anun[ în presa
local] pentru depunerea documenta[iei de solicitare a subven[iei de c]tre asocia[iile, funda[iile \i cultele recunoscute în
România ca furnizori de servicii sociale, precum \i de c]tre centrele de zi pentru copii afla[i în risc de separare de p]rin[i
prev]zute de Legea nr. 272/2004;
b) Data-limit] de depunere a documenta[iei de solicitare a subven[iei este ultima zi lucr]toare a lunii septembrie.
1.2 Documenta[ia de solicitare a subven[iei va con[ine urm]toarele:
a) cererea de solicitare a subven[iei, conform modelului prev]zut în anexa nr. 1 la prezentul Regulament \i procedur],
în 3 exemplare;
b) ultimul bilan[ contabil înregistrat la Direc[ia General] a Finan[elor Publice Jude[ean];
c) balan[a contabil] de verificare din luna anterioar] termenului de depunere a documenta[iei;
d) certificat de atestare fiscal] emis de organul fiscal local din care s] rezulte c] nu are datorii.
Documentele prev]zute la lit. a) \i d) vor fi prezentate în original.
Capitolul VII - PROCEDURA DE EVALUARE |I SELEC{IONARE A ASOCIA{IILOR, FUNDA{IILOR |I
CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA |I A CENTRELOR DE ZI PENTRU COPII AFLA{I ÎN RISC DE
SEPARARE DE P}RIN{I PREV}ZUTE DE LEGEA NR. 272/2004, ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII
SOCIALE POTRIVIT LEGII
1. Compartimentul Rela[ii cu ONG-uri preia cererile de solicitare a subven[iei \i documenta[ia anexat] acestora, pentru
verificare \i analizare în vederea stabilirii dac] aceasta este complet] conform cerin[elor HG nr.1153/2001, respectiv valabil].
1.1 Compartimentul Rela[ii cu ONG-uri va întocmi rapoarte de verificare în urma analiz]rii cererilor de solicitare a
subven[iei pentru fiecare solicitant în parte, în care se vor nota constat]rile cu privire la documenta[ia de solicitare a subven[iei,
respectiv dac] aceasta este complet] \i valabil];
1.2 Rapoartele de verificare sunt transmise spre vizare directorului executiv al DASC ZAL}U, ulterior fiind transmise
Compartimentului Financiar-contabil din cadrul DASC.
2. Compartimentul Rela[ii cu ONG-uri din cadrul DASC va întocmi urm]toarele documente:
a) un referat privind cererile de subven[ionare a asocia[iilor, funda[iilor \i cultelor recunoscute în România în baza Legii
34/1998 pentru fiecare furnizor de servicii sociale în parte în care vor fi specificate tipurile de servicii sociale furnizate \i
tipurile de cheltuieli pe care le solicit] pentru a fi subven[ionate de la bugetul local;
b) un referat privind cererea de finan[are a cheltuielilor de func[ionare a centrelor de zi pentru copii afla[i în risc de
separare de p]rin[i, finan[ate în baza Legii nr.272/2004.
3. Compartimentul Financiar-contabil din cadrul DASC va întocmi urm]toarele documente:
a) proces verbal privind cererile de subven[ionare a asocia[iilor, funda[iilor cultelor recunoscute în România în baza Legii
nr. 34/1998, respectiv privind cererea de finan[are a cheltuielilor de func[ionare a centrelor de zi pentru copii afla[i în risc de
separare de p]rin[i, prev]zute de Legea nr.272/2004;
b) fundamentarea sumelor necesare pentru plata funda[iilor, asocia[iilor \i cultelor recunoscute în România, acreditate ca
furnizori de servicii sociale potrivit legii, respectiv pentru plata centrelor de zi pentru copii afla[i în risc de separare de p]rin[i,
prev]zute de Legea nr.272/2004, pentru anul urm]tor.
4. Compartimentul Financiar-contabil din cadrul DASC realizeaz] evaluarea \i selec[ionarea asocia[iilor, funda[iilor \i
cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în baza urm]toarelor criterii:
a) justificarea unit][ii de asisten[] social] pentru care se solicit] subven[ia, în raport cu necesit][ile \i priorit][ile de asisten[]
social] ale comunit][ii;
b) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asisten[] social] din totalul cheltuielilor asocia[iei/funda[iei/cultului recunoscut
în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, pe ultimele 12 luni;
b^1) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asisten[] social] din totalul veniturilor asocia[iei/funda[iei/cultului recunoscut
în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii, pe ultimele 12 luni;
c) resursele materiale \i umane adecvate acord]rii serviciilor de asisten[] social];
d) valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de între[inere în unitatea de asisten[] social] \i subven[ia lunar] solicitat]
pentru acea unitate de asisten[] social].
5. La acordarea subven[iei se vor avea în vedere urm]toarele aspecte:
a) veniturile totale ale unit][ii de asisten[] social];
b) cheltuielile totale ale unit][ii de asisten[] social];
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c) contribu[ia proprie a unit][ii de asisten[] social];
d) costul mediu de între[inere a unei persoane asistate/lun] (cheltuielile curente de func[ionare lunare raportate la num]rul
de beneficiari/lun]).
6. Formulele de calcul pentru criteriile de evaluare \i selec[ionare a asocia[iilor, funda[iilor \i cultelor recunoscute
în România, acreditate ca furnizori de servicii potrivit legii, prev]zute în HG. nr. 1153/2001 la Art. 6 alin. (2), (2^1), (3)
sunt urm]toarele:
a) Formula de calcul pentru criteriul prev]zut la art. 6, alin. (1) lit. b) este urm]toarea: (valoarea cheltuielilor prev]zute
la pct. II.3 din cererea de solicitare a subven[iei, prev]zut] în anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 34/1998/valoarea cheltuielilor prev]zute la pct. II.3^1 din cererea de solicitare a subven[iei) x 100;
b) Formula de calcul pentru criteriul prev]zut la art. 6, alin. (1) lit. b^1) este urm]toarea: (valoarea cheltuielilor prev]zute
la pct. II.3 din cererea de solicitare a subven[iei, prev]zut] în anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 34/1998/valoarea veniturilor prev]zute la pct. II.2 din cererea de solicitare a subven[iei) x 100;
c) Formula de calcul pentru raportul prev]zut la art. 6, alin. (1) lit. d) este urm]toarea: valoarea cheltuielilor prev]zute
la pct. III din anexa B la cerere - date privind bugetul unit][ii de asisten[] social]/(valoarea pct. 2 din coloana 1/12).
7. Evaluarea \i selec[ionarea asocia[iilor, funda[iilor \i cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii
sociale potrivit legii se realizeaz] de c]tre comisia de evaluare \i selec[ionare, denumit] în continuare comisie, constituit] la
nivelul Consiliului Local, pentru subven[iile acordate din bugetul local.
7.1 Comisia de evaluare \i selec[ionare numit] prin hot]râre de Consiliu Local, realizeaz] verificarea în teren a veridicit][ii
informa[iilor prezentate în cererea de solicitare a subven[iei, întocmind un raport privind oportunitatea acord]rii subven[iei
pentru fiecare furnizor de servicii în parte;
7.2 Raportul privind oportunitatea acord]rii subven[iei este întocmit în dou] exemplare, unul pentru comisia de evaluare
\i selec[ionare \i unul pentru solicitantul subven[iei;
7.3 Punctajul maxim care poate fi acordat este conform Anexei 3 la prezentul Regulament \i procedur] - Criterii de
evaluare \i selec[ionare a furnizorilor de servicii sociale care solicit] subven[ii de la bugetul local precum \i punctajul maxim
care poate fi acordat.
8. Rezultatul selec[iei, motivat în cazul neacord]rii subven[iei, se comunic] în scris, prin po\t], fax sau e-mail, asocia[iilor,
funda[iilor \i cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în termen de 3 zile
lucr]toare de la de la data adopt]rii hot]rârii Consiliului Local.
9. Asocia[iile, funda[iile \i cultele selec[ionate, precum \i nivelul subven[iilor ce urmeaz] s] fie acordate sunt aprobate
prin hot]râre a Consiliului Local.
Capitolul VIII - PROCEDURA DE ACORDARE A SUBVEN{IEI
1. Dup] aprobarea subven[iei de c]tre Consiliul Local al Municipiului ZAL}U, Direc[ia de Asisten[] Social]
Comunitar] comunic] asocia[iilor, funda[iilor \i cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii
sociale potrivit legii, respectiv centrelor de zi pentru copii afla[i în risc de separare de p]rin[i, prev]zute de Legea nr. 272/
2004, nivelul subven[iilor aprobate.
2. Subven[ia aprobat] se acord] în baza Conven[iei pentru furnizarea de servicii de asisten[] social], încheiat] între
Consiliul Local al Municipiului ZAL}U - Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] \i asocia[iile, funda[iile \i cultele
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, respectiv centrele de zi pentru copii afla[i în
risc de separare de p]rin[i, prev]zute de Legea nr. 272/2004, selectate în vederea furniz]rii serviciilor.
3. Conven[ia pentru anul în care se acord] subven[ia se încheie dup] aprobarea bugetului. În cazul în care bugetul pe
anul pentru care se acord] subven[ia nu este aprobat se încheie o conven[ie provizorie, urmând ca în termen de maximum 30
de zile de la data aprob]rii bugetului s] se încheie conven[ia definitiv].
4. Lista asocia[iilor, funda[iilor \i cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit
legii care au încheiat conven[ii, unit][ile de asisten[] social] \i nivelul subven[iilor acordate se public] în Monitorul Oficial
al României, Partea a VI-a, în termen de 30 de zile de la data încheierii conven[iilor definitive, prin grija autorit][ii administra[iei
publice locale care acord] subven[ii.
5. Centrele de copii aflati în situa[ie de risc de separare de p]rin[i vor fi subven[ionate 10 luni calendaristice pe an (nu
vor fi subven[ionate în lunile de vacan[] iulie \i august).
6. Criteriile de eligibilitate \i condi[iile de decontare a cheltuielilor pentru centrele de zi pentru copii afla[i în risc de
separare de p]rin[i, prev]zute de Legea nr. 272/2004 vor fi identice cu cele stabilite prin prezentul Regulament \i procedur].
Capitolul IX - MONITORIZAREA |I VERIFICAREA SERVICIILOR
1. Verificarea \i monitorizarea acord]rii serviciilor de asisten[] social] se realizeaz] la sediul unit][ii de asisten[] social]
de c]tre serviciul de specialitate din cadrul Direc[iei de Asisten[] Social] Comunitar] ZAL}U.
2. Activitatea de monitorizare, evaluare \i control are ca obiective principale urm]toarele:
a) aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile sociale;
b) evaluarea gradului de satisfac[ie a beneficiarului cu privire la serviciile sociale.
3. În vederea verific]rii acord]rii serviciilor sociale, se efectueaz] monitoriz]ri de minim dou] ori pe lun] la sediul unit][ii
de asisten[] social], rezultatele fiind consemnate într-un proces verbal de monitorizare a serviciilor.
4. În urma efectu]rii monitoriz]rilor \i a verific]rii rapoartelor narative depuse de furnizorii de servicii sociale,
Compartimentul Rela[ii cu ONG-uri, respectiv Compartimentul Financiar-contabil, întocmesc lunar:
- un raport privind verificarea acord]rii serviciilor sociale un raport privind utilizarea subven[iei pentru serviciile sociale
acordate
Aceste rapoarte cuprind rezultatele monitoriz]rilor \i verific]rilor lunare \i reprezint] documente justificative în vederea
decont]rii.
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5. În situa[ia în care, Compartimentul Financiar-contabil \i Compartimentul Rela[ii cu ONG-uri din cadrul DASC constat]
nerespectarea prevederilor prezentului Regulament \i procedur], precum \i a clauzelor prev]zute în conven[ie, vor propune
conducerii DASC suspendarea \i dup] caz, încetarea conven[iei.
Capitolul X - PROCEDURA PRIVIND SOLICITAREA |I VERIFICAREA LUNAR} A UTILIZ}RII SUBVEN{IEI
ÎN VEDEREA DECONT}RII SERVICIILOR
1. Subven[ia se acord] lunar, începând cu luna ianuarie, de c]tre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în baza
urm]toarelor documente:
a) cererea de acordare a subven[iei în care se men[ioneaz] num]rul de beneficiari/persoane asistate \i suma solicitat];
b) raportul privind acordarea serviciilor de asisten[] social] \i utilizarea subven[iei acordate în luna anterioar], începând
cu luna februarie.
2. Nivelul lunar al subven[iei se stabile\te pe baza num]rului de persoane asistate, f]r] a dep]\i media lunar] stabilit]
prin conven[ie.
3. La stabilirea subven[iei pentru luna curent] se va lua în calcul suma necheltuit] din subven[ia acordat] în luna anterioar].
4. Cererea prev]zut] la pct. 1, lit. a, înso[it] de raportul privind acordarea serviciilor de asisten[] social] \i utilizarea
subven[iei acordate în luna anterioar], se depune pân] la data de 5 a lunii pentru care se solicit] subven[ia.
5. Nerespectarea condi[iilor prev]zute la pct. 1 lit. a, b, duce la neacordarea subven[iei pentru luna respectiv].
6. Subven[ia nu se acord] în perioada în care, datorit] unor cauze de for[] major], asocia[ia, funda[ia sau cultul recunoscut
în România, respectiv centrele de zi pentru copii afla[i în risc de separare de p]rin[i, prev]zute de Legea nr. 272/2004,
acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, se afl] în imposibilitate de a acorda serviciile de asisten[] social].
7. Subven[ia se acord] în condi[iile prev]zute la art. 14 alin. (1)-(3) din HG. nr. 1153/2001, pe baza documentelor justificative,
a înregistr]rilor financiar-contabile \i a unui raport privind acordarea serviciilor de asisten[] social] în perioada respectiv].
7.1 Cererea de acordare a subven[iei \i raportul privind acordarea serviciilor de asisten[] social] \i utilizarea subven[iei
acordate în luna anterioar] se depun la Compartimentul Rela[ii cu Publicul din cadrul DASC cel târziu pân] în data de 5 a
lunii pentru luna anterioar], iar dup] vizare de c]tre directorul executiv sunt transmise compartimentului Rela[ii cu ONG-uri.
7.2 Compartimentul Rela[ii cu ONG-uri verific] rapoartele narative depuse de furnizorii de servicii \i pe baza acestora
întocme\te un raport de verificare a acord]rii serviciilor de asisten[] social] pentru luna anterioar] pentru fiecare furnizor de
servicii sociale în parte.
7.3 Compartimentul Rela[ii cu ONG-uri înainteaz] prin not] intern] compartimentului Financiar-contabil din cadrul DASC,
rapoartele depuse de c]tre furnizorii de servicii sociale - rapoartele financiare, documentele justificative (facturi), rapoartele
narative, respectiv rapoartele de verificare a acord]rii serviciilor de asisten[] social] vizate de c]tre directorul executiv.
7.4 Compartimentul Financiar-contabil verific] rapoartele financiare \i documentele justificative, întocme\te un raport
de utilizare a subven[iei pentru fiecare furnizor de servicii sociale în parte \i emite not] intern] c]tre Compartimentul Rela[ii
cu ONG-uri prin care certific] faptul c] rapoartele financiare sunt corecte.
7.5 Compartimentul Rela[ii cu ONG-uri aplic] "bun de plat]@@ pe facturi pentru serviciile sociale care au avut loc conform
monitoriz]rilor lunare \i a rapoartelor narative întocmite de c]tre furnizorii de servicii sociale.
8. Decontarea va fi efectuat] dup] verificarea acord]rii serviciilor de asisten[] social] realizat] la sediul unit][ii de
asisten[] social], de c]tre personalul din cadrul compartimentului Rela[ii cu ONG-uri din cadrul DASC.
9. Decontarea serviciilor se va face de c]tre DASC prin compartimentele de specialitate în baza celor dou] rapoarte:
- raportul privind verificarea acord]rii serviciilor sociale
- raportul privind utilizarea subven[iei pentru serviciile sociale acordate.
10. Cheltuielile eligibile pentru care se acord] subven[iile:
Din bugetul local se acord] subven[ii pentru categoriile de cheltuieli curente de func[ionare a unit][ilor de asisten[]
social], aprobate prin hot]râre a Consiliului Local, respectiv:
a) Cheltuieli de personal;
b) Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate;
c) Cheltuieli pentru înc]lzirea \i prepararea hranei;
d) Cheltuieli cu iluminatul;
e) Cheltuieli pentru plata serviciilor, ap], canal, salubrizare, telefon;
f) Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate;
g) Cheltuieli cu obiecte de inventar de mic] valoare sau scurt] durat] \i echipament pentru persoanele asistate;
h) Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate \i înso[itorii lor;
i) Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;
j) Cheltuieli cu materiale pentru cur][enie pentru persoanele asistate;
k) Cheltuieli pentru func[ionarea mijloacelor de transport specific activit][ii unit][ii de asisten[] social];
l) Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, repara[ii etc.)
Capitolul XI- CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARI
1. Beneficiarii de servicii sociale sunt:
a) Persoane \i familii aflate în dificultate sau risc;
b) Grupuri sociale în situa[ii de dificultate, aflate în risc de marginalizare sau excluziune social].
2. Categorii de beneficiari
Beneficiarii de servicii sociale sunt cet][eni români care au domiciliul sau re\edin[a în municipiul ZAL}U \i pot fi:
a) Copii cu dizabilit][i / copii cu boli rare;
b) Adul[i cu dizabilit][i;
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c) Copii din familii aflate în dificultate (familii monoparentale, familii numeroase, f]r] venituri sau cu venituri mici).
3. Modalitatea de selec[ie a beneficiarilor
1. Serviciile sociale se acord] la solicitarea persoanei, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal în urma semnal]rii
unei situa[ii de nevoie social] de c]tre orice persoan], precum \i din oficiu.
2. Solicitarea pentru acordarea de servicii sociale se adreseaz] DASC.
a) DASC preia solicit]rile depuse de beneficiari;
b) Realizeaz] evaluarea ini[ial] prin anchet] social] la domiciliul solicitantului;
c) Verific] eligibilitatea solicitantului pentru a beneficia de servicii sociale;
d) Direc[ioneaz] beneficiarii eligibili c]tre furnizorii de servicii sociale.
CapitoluI XII - CRITERII SPECIFICE DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARI PE CATEGORII DE SERVICII
1. Pentru centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilit][i (sub 18 ani) criteriile sunt urm]toarele:
a) beneficiarii sunt copii cu dizabilit][i
b) certificat de încadrare în grad de handicap;
c) scrisoare medical] de la medicul specialist cu recomandare pentru serviciile de recuperare de specialitate;
d) minorul nu beneficiaz] din alt] parte de servicii similare celor acordate în centrul de zi.
2. Pentru centre de zi pentru persoane adulte (tineri) cu dizabilit][i, criteriile sunt urm]toarele:
a) beneficiarii sunt tineri \i adul[i cu dizabilit][i;
b) certificat de încadrare în grad de handicap;
c) solicitantul nu beneficiaz] din alt] parte de servicii similare celor acordate în centru.
3. Pentru centre de preg]tire pentru o via[] independent], criteriile sunt urm]toarele:
a) beneficiarii sunt tineri \i adul[i cu dizabilit][i;
b) certificat de încadrare în grad de handicap;
c) solicitantul nu beneficiaz] din alt] parte de servicii similare celor acordate în centru.
4. Pentru centre de zi pentru copii afla[i în risc de separare de p]rin[i, criteriile sunt urm]toarele:
a) beneficiarii sunt copii din familii aflate în dificultate;
b) venitul net/membru de familie nu dep]\e\te venitul minim brut pe economie;
c) solicitantul nu beneficiaz] din alt] parte de servicii similare celor acordate în centrul de zi pentru copii.
Capitolul XIII - PROCEDURA DE SOLICITARE A SERVICIILOR DE C}TRE BENEFICIARI
1. DASC ZAL}U identific] nevoile sociale din comunitate prin publicarea unui anun[ în presa local] în luna iulie prin
care invit] cet][enii s] aduc] la cuno\tin[a DASC ZAL}U, nevoile sociale cu care se confrunt].
2. Serviciile sociale se acord] la solicitarea persoanei, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal, în urma semnal]rii
unei situa[ii de nevoie social] de c]tre orice alt] persoan], precum \i din oficiu.
3. Etapele privind solicitarea serviciilor sociale sunt:
a. Beneficiarul sau apar[in]torul înainteaz] o cerere de solicitare servicii sociale Direc[iei de Asisten[] Social]
Comunitar] ZAL}U;
b. În urma solicit]rii înregistrate, Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] ZAL}U va efectua evaluarea ini[ial] a
persoanei, prin întocmirea anchetei sociale în termen de 10 zile de la data înregistr]rii.
b.1 Cererea de solicitare a serviciilor sociale va avea anexate documente care s] ateste necesitatea efectu]rii serviciilor de
specialitate, precum \i acte medicale eliberate de medici speciali\ti care s] ateste necesitatea acestora.
b.2 În cazul centrelor de zi pentru copii afla[i în risc de separare de p]rin[i, ancheta social] va urm]ri \i situa[ia financiar] a
solicitantului \i a familiei acestuia, reprezentând totodat], condi[ia de eligibilitate pentru acordarea de servicii sociale. Se vor
cumula veniturile membrilor familiei \i se va face media acestora. Astfel, se va lua în considerare venitul net pe membru de
familie care nu trebuie s] dep]\easc] venitul minim brut pe economie.
c. În termen de 5 zile de la finalizarea documentelor mai sus men[ionate, Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar]
ZAL}U va întocmi planul de interven[ie, care va cuprinde serviciile de care are nevoie solicitantul \i direc[ionarea acestuia
c]tre furnizorii de servicii acredita[i în serviciile care corespund nevoilor \i necesit][ilor persoanei.
d. În scopul evalu]rii complexe, dosarul beneficiarului se va înainta echipei multidisciplinare a furnizorilor de servicii
sociale, cu propunere de evaluare.
e. Dosarul va con[ine toate documentele întocmite de Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] ZAL}U mai sus
men[ionate, respectiv:
e.1 - ancheta social];
e.2 - planul de interven[ie;
e.3 - adresa cu propunere de evaluare din partea echipei multidisciplinare a furnizorului de servicii sociale.
f. În urma finaliz]rii evalu]rii complexe, furnizorii de servicii sociale, vor întocmi planul individualizat de interven[ie
/planul de asisten[] \i îngrijire, în care vor fi specificate serviciile care vor fi furnizate. Planul individualizat de interven[ie/
planul de asisten[] \i îngrijire pentru fiecare beneficiar va fi comunicat cu DASC în termen de 3 zile de la întocmire.
Capitolul XIV - PROCEDURA DE ACORDARE A SERVICIILOR SOCIALE PENTRU BENEFICIARI
Etapele privind acordarea serviciilor sociale sunt:
1. În termen de 5 zile de la primirea adresei prin care furnizorul de servicii confirm] eligibilitatea beneficiarului constatat]
în urma evalu]rii complexe, DASC va emite o decizie de includere în programul de acordare de servicii sociale, în func[ie de
recomand]rile f]cute pentru fiecare beneficiar, care va cuprinde \i datele de contact ale furnizorului de servicii. Decizia va fi
comunicat] cu furnizorul de servicii sociale \i cu beneficiarul.
2. Furnizorul de servicii sociale va încheia un contract de acordare de servicii sociale cu beneficiarul (sau cu reprezentantul
legal al acestuia), pe o durat] de maxim 1 an. O copie a acestui contract este transmis] c]tre DASC la Compartimentul Rela[ii
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cu ONG-uri.
3. Dup] expirarea perioadei contractuale, în cazul în care beneficiarul (reprezentantul legal al acestuia) dore\te continuarea
furniz]rii serviciilor sociale, va depune la sediul DASC o nou] cerere de acordare servicii.
Capitolul XV - PROCEDURA DE SUSPENDARE /RELUARE/ ÎNCETARE A ACORD]RII SERVICIILOR SOCIALE
C]TRE BENEFICIARI
1. Suspendarea furniz]rii serviciilor sociale
a) Beneficiarii (reprezentan[ii legali ai acestora) au obliga[ia s] anun[e prin cerere furnizorul de servicii de faptul c]
doresc întreruperea furniz]rii serviciilor, din anumite considerente: p]r]sirea localit][ii pe o perioad] mai lung] de timp,
internarea în spital etc.;
b) Furnizorul de servicii sociale trimite c]tre DASC o adres] de informare cu privire la suspendarea serviciilor având
anexat] \i cererea de suspendare din partea beneficiarului;
c) Ulterior solicit]rii de suspendare a acord]rii serviciilor, DASC va emite o decizie de suspendare a serviciilor sociale
urmând a fi comunicat] cu beneficiarul \i cu furnizorul de servicii sociale;
d) Decizia de suspendare a furniz]rii serviciilor sociale va cuprinde motivele suspend]rii acestora;
e) Dac] în urma suspend]rii furniz]rii serviciilor, beneficiarul nu solicit] prin cerere reluarea serviciilor, dreptul de a
beneficia de servicii sociale înceteaz], caz în care DASC va emite decizia de încetare a furniz]rii serviciilor sociale.
2. Reluarea furniz]rii serviciilor sociale
a) Reluarea furniz]rii serviciilor se va face în baza unei cereri înregistrate la furnizorul de servicii sociale;
b) Furnizorul de servicii sociale trimite c]tre DASC o adres] de informare cu privire reluarea serviciilor sociale, având
anexat] \i cererea de reluare din partea beneficiarului;
c) DASC va emite decizia de reluare a serviciilor, aceasta urmând a fi comunicat] cu beneficiarul \i cu furnizorul de
servicii sociale;
d) Decizia de reluare a furniz]rii serviciilor sociale va cuprinde motivele relu]rii acestora.
3. Încetarea furniz]rii serviciilor sociale
3.1 Încetarea furniz]rii serviciilor sociale intervine în urm]toarele situa[ii:
a) La expirarea contractului de furnizare a serviciilor sociale;
b) La solicitarea beneficiarului;
c) În cazul în care beneficiarul lipse\te f]r] s] anun[e timp de 15 zile lucr]toare;
d) În cazul în care beneficiarul lipse\te cumulativ o perioad] de 6 luni/an.
3.2 La încetarea furniz]rii serviciilor sociale, DASC va întocmi o decizie de încetare a acord]rii serviciilor sociale, aceasta
urmând a fi comunicat] cu beneficiarul \i cu furnizorul de servicii sociale.
3.3 Decizia de încetare a furniz]rii serviciilor sociale va cuprinde motivele încet]rii acestora.
Capitolul XVI - DREPTURI |I OBLIGA{II
1. Drepturile autorit][ii contractante
a) De a primi de la furnizorul de servicii sociale rapoarte cu privire la acordarea serviciilor sociale;
b) De a monitoriza acordarea serviciilor sociale în conformitate cu prevederile legale;
c) De a utiliza date denominalizate în scopul întocmirii de statistici, pentru dezvoltarea serviciilor sociale;
d) De acces, conform legii, la informa[ii personale cu privire la beneficiarii serviciilor sociale;
e) De a solicita informa[ii suplimentare în leg]tur] cu beneficiarii.
2. Obliga[iile autorit][ii contractante
a) S] verifice modul de acordare a serviciilor sociale, pentru a stabili conformitatea lor, atât la loca[ia în care se asigur]
acordarea serviciilor sociale cât \i la domiciliul beneficiarilor unde situa[ia o impune, cel pu[in de dou] ori pe lun];
b) S] urm]reasc] utilizarea eficient] a mijloacelor financiare acordate furnizorului, în vederea furniz]rii serviciilor sociale;
c) S] respecte, conform legii, confiden[ialitatea tuturor datelor \i informa[iilor primite de la furnizor \i s] asigure
securizarea acestor date;
d) S] efectueze evalu]ri periodice sau ori de câte ori este nevoie pentru beneficiarii inclu\i în program.
3. Drepturile furnizorului de servicii sociale
a) De a primi mijloace financiare în vederea sus[inerii acord]rii tipurilor de servicii sociale;
b) De a utiliza date denominalizate, în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale;
c) De a primi informa[ii cu privire la modific]rile legislative ap]rute în timpul derul]rii contractului de prest]ri-servicii.
4. Obliga[iile furnizorului de servicii sociale
a) S] întocmeasc] planurile individualizate de asisten[] \i îngrijire \i, dup] caz,
planurile de interven[ie ale beneficiarilor;
b) S] acorde serviciile sociale respectând standardele de calitate privind serviciile sociale;
c) S] transmit] autorit][ii contractante documentele prev]zute în prezentul Regulament \i procedur];
d) S] respecte, conform legii, confiden[ialitatea datelor \i informa[iilor în leg]tur] cu beneficiarii;
e) S] acorde serviciile potrivit standardelor de calitate privind serviciile sociale;
f) S] utilizeze fondurile acordate în exclusivitate pentru serviciile de asisten[] social] subven[ionate de la bugetul local;
g) S] depun] pân] în data de 5 a fiec]rei luni rapoartele prev]zute Cap. X, alin 1, lit. a) \i b) din Regulament \i procedur];
h) S] comunice în termen de 3 zile orice modificare care intervine în acordarea de servicii c]tre beneficiari;
i) S] asigure accesul reprezentan[ilor Direc[iei de Asisten[] Social] Comunitar] ZAL}U la sediul unit][ii \i loca[ia
unde se acord] serviciile sociale;
j) S] colaboreze cu Direc[ia de Asisten[] Social] Comunitar] ZAL}U în orice situa[ie care poate contribui la eficientizarea
activit][ilor subven[ionate din bugetul local.
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5. Drepturile beneficiarilor de servicii sociale
(1) Beneficiarii de servicii sociale au urm]toarele drepturi:
a) s] li se respecte drepturile \i libert][ile fundamentale, f]r] discriminare pe baz] de na\tere, ras], sex, religie, opinie sau
orice alt] circumstan[] personal] ori social];
b) s] li se comunice, în termeni accesibili, informa[iile privind drepturile fundamentale \i m]surile legale de protec[ie,
precum \i cele privind condi[iile care trebuie îndeplinite pentru a le ob[ine;
c) s] participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;
d) s] li se asigure p]strarea confiden[ialit][ii asupra informa[iilor furnizate;
e) s] li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se men[in condi[iile care au generat situa[ia
de dificultate;
f) s] li se garanteze demnitatea \i intimitatea;
g) s] li se respecte via[a intim];
h) s] participe la luarea deciziilor privind interven[ia social] care li se aplic], putând alege variante de interven[ii, dac]
acestea exist];
i) s] participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
j) s] participe în organismele de reprezentare ale furnizorilor de servicii sociale;
k) s] fie respectate toate drepturile speciale care privesc minorii sau persoanele cu handicap.
(2) Informa[iile confiden[iale pot fi dezv]luite f]r] acordul beneficiarilor în urm]toarele situa[ii:
a) atunci când dispozi[iile legale o prev]d în mod expres;
b) când este pus] în pericol via[a persoanei beneficiare sau a membrilor unui grup social;
c) pentru protec[ia vie[ii, integrit][ii fizice sau a s]n]t][ii persoanei, în cazul în care aceasta se afl] în incapacitate fizic],
psihic], senzorial] ori juridic] de a-\i da consim[]mântul.
6. Obliga[iile beneficiarilor de servicii sociale
Beneficiarii de servicii sociale au urm]toarele obliga[ii:
a) s] colaboreze cu reprezentan[ii Direc[iei de Asisten[] Social] Comunitar] ZAL}U la procesul de evaluare a
beneficiarului \i monitorizarea serviciilor;
b) s] furnizeze informa[ii corecte cu privire la situa[ia familial], social], medical] \i economic];
c) s] participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
d) s] comunice orice modificare intervenit] în leg]tur] cu situa[ia lor personal], în termen de 3 zile de la data modific]rii.
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