
PROIECT 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 

asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 

unităţi de asistenţă socială 

 

 În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, 

  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. I   Normele metodologice prevăzute în Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 

asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înființează şi administrează unităţi de 

asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 noiembrie 2001, 

cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează: 

 

1. La articolul 4, alineatul (1), litera d) se completează și va avea următorul cuprins: 

 ”d) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local și central din care să rezulte că nu are 

datorii.” 

 

2. Alineatul  (21) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(21) Formula de calcul pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. b^1) este următoarea: (valoarea 

cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la 

prezentele norme metodologice/valoarea veniturilor prevăzute la pct. II.2 din cererea de solicitare a 

subvenţiei) x 100.” 

 

3. Alineatele (1) și (2) ale articolul 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:  

”(1) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială transmite în original, semnat și ștampilat de 

către directorul general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, precum și în format 

Excel, la Ministerul Muncii și Justiției Sociale lista unităţilor de asistenţă socială care au un punctaj 

de minim 60 de puncte, întocmită pe baza listelor transmise de agențiile județene pentru plăţi şi 

inspecție socială, respectiv a Municipiului București. 

(2) Pe baza listei prevăzută la alin.(1), în ordinea descrescătoare a punctajului, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale întocmește următoarele liste: 

a) lista unităţilor de asistenţă socială și nivelul subvențiilor pentru care se încheie convenții 

provizorii, prin încadrarea în limitele de cheltuieli stabilite conform art.37 din Legea 

nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în 

care Legea bugetului de stat pe anul pentru care se acordă subvenţia nu este aprobată; 

b) lista unităţilor de asistenţă socială și nivelul subvențiilor pentru care se încheie convenții 

definitive, prin încadrarea în bugetul alocat Ministerului Muncii și Justiției Sociale prin legea 

bugetului de stat și aprobat pentru acest program.” 

 

4. La articolul 8, după alineatul (2), se introduc trei noi alineate (21),(22) și (51) cu următorul cuprins:   

”(21) În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, în bugetul aprobat al Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale se suplimentează creditele bugetare pentru acordarea de subvenții, în limita acestora, 

se stabilește lista unităților de asistență socială și nivelul subvențiilor pentru care se încheie convenții 

definitive altele decât cele prevăzute la alin.(2) lit.b), din lista unităților de asistență socială prevăzută 

la alin.(1). 



(22) În vederea aplicării prevederilor alin.(2) și (21), prin ordin al ministrului muncii și justiției 

sociale se aprobă bugetul cu destinaţia subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul alocat 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale în baza Legii nr.34/1998. 

(51) În vederea încadrării în bugetul aprobat, după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la 

alin.(3)-(5), pentru unitățile de asistență socială situate pe același nivel, se reduce cuantumul 

subvenției. ” 

 

5. Articolul 9 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:  

”(1) Listele prevăzute la articolul 8 alin.(2) și (21), se aprobă prin ordin al ministrului muncii și 

justiției sociale. 

(2) Pentru subvențiile acordate din bugetele locale, asociaţiile, fundaţiile și cultele selecţionate, 

precum şi nivelul subvenţiilor ce urmează să fie acordate sunt aprobate prin hotărâre a consiliului 

local. 

(3) Rezultatul selecţiei, motivat în cazul neacordării subvenției, se comunică de către agențiile 

județene pentru plăţi şi inspecție socială, respectiv a Municipiului București, în scris, prin postă, fax 

sau e-mail, asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii 

ordinului prevăzut la alin.(1), respectiv de la data adoptării hotărârii prevăzute la alin. (2).” 

 

6. Alineatul (3) al articolului 12 se abrogă. 

 

7. Alineatul (4) al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” (4) Lista asociaţiilor şi fundaţiilor care au încheiat convenţii, unităţile de asistenţă socială şi nivelul 

subvenţiilor acordate, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a în termen de 30 de 

zile de la data încheierii convențiilor definitive.” 

 

8. La capitolul II din anexa nr.3 la Normele metodologice, punctele 2 și 3 se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

”2. Durata convenţiei provizorii este de o lună, de la data de___________până la data de______. 

3. Durata convenţiei definitive este de ____________luni, de la data de___________până la data 

de______.” 

 

ART. II  În cuprinsul întregului text al hotărârii Guvernului sintagmele: "Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice”, ”asociația și fundația”, ”asociațiile și 

fundațiile”, ”asociația/fundația”, ”asociației sau fundației”, ”asociația sau fundația”, ”asociațiile sau 

fundațiile”, „asociațiilor și fundațiilor” se înlocuiesc cu sintagmele: ”Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale”, ”asociația, fundația și cultul recunoscut de lege”, ”asociațiile, fundațiile și cultele 

recunoscute de lege”, ”asociația/fundația/cultul recunoscut de lege”, ”asociației, fundației sau 

cultului recunoscut de lege”, ”asociația, fundația sau cultul recunoscut de lege”, ”asociațiile, 

fundațiile sau cultele recunoscute de lege”, „asociațiilor, fundațiilor sau cultelor recunoscute de 

lege”. 
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