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ANEXĂ 
la H.C.L. Sector 6 nr. _______ / ___________ 

 
   
 
 

Liniile de subvenţionare prioritare, din bugetul local, în anul 2020, pentru asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate 
ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenţii din bugetul local 

 
 
 
 
 

  

                                                
1 Conform H.G. nr. 867/14.10.2015, cu modificările și completările ulterioare. 
2 Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate 

pentru fiecare unitate 

Unităţi de asistenţă socială Încadrarea în Nomenclatorul instituţiilor de 
asistenţă socială 1 

Categorii de cheltuieli eligibile 

Cu cazare 
Centre rezidenţiale copii, 
centrele care acordă cazare 
mai mult de 24 ore 

8790CR-C-I (centre de plasament, case de tip 
familial, apartamente, etc.);  
8790CR-PD-I (centre rezidenţiale de îngrijire şi 
asistenţă persoane dependente: bolnavi cronici, 
bolnavi în faza terminală etc.);  
8790CR-PD-II (centre rezidenţiale 

recuperare/reabilitare persoane dependente-
altele decât persoanele vâstnice şi persoanele cu 
dizabilităţi) 
8790CR-D-IV (centre de pregătire pentru o 
viață independentă) 
8790CR-MC-II (centre pentru gravide în 

1.cheltuieli de personal2 
2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate 

3.cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei 

4.cheltuieli cu iluminatul 

5.cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, 
telefon 

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate 
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3 Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 714/2018. 
4 Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate 

pentru fiecare unitate 

dificultate) 
8790CRT-I (centre multifuncționale (consiliere 
și informare) 
8790CR-II (centre de tranzit (consiliere 
psihologică și suport emoțional) 

7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă 
durată şi echipament pentru persoanele asistate 

 

8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi 

însoţitorii lor3 

9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate 

 10.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele 
asistate 
 

11.cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de transport 
specific activităţii unităţii de asistenţă socială 

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, 
reparaţii etc.) 

Centre rezidenţiale adulţi, 
centrele care acordă cazare 
mai mult de 24 ore 

8730CR-V-I (cămine pentru persoane 
vârstnice);  
8790CR-D-I (centre de îngrijire şi asistenţă); 

8790CR-D-II (centre de recuperare şi 
reabilitare); 
 8790CR-PFA-II (adăposturi de noapte); 
8790CR-VD-I (cetre de primire în regim de 
urgenţă); 
 8730CR-V-III (locuinţe protejate); 
8710CRMS-II (centre rezidenţiale de îngrijiri 
paliative) 

1.cheltuieli de personal4 

2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate 

3.cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei 

4.cheltuieli cu iluminatul 

5.cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, 
telefon 

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate 
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5 Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 714/2018. 

7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă 
durată şi echipament pentru persoanele asistate 

 

8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi 
însoţitorii lor5 

9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate 

10.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele 
asistate 
 

 11.cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de transport 

specific activităţii unităţii de asistenţă socială 

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, 

reparaţii etc.) 

Fără cazare  
Centre de preparare și 
distribuire a hranei pentru 
persoane în risc de sărăcie 
(cantine sociale, masa pe 
roți) 
 
Cantine sociale şi alte 
servicii de acordare a hranei 
(masa pe roţi) 

8899CPDH-I (cantine sociale) 
 
8899CPDH-II (masa pe roți) 

1.cheltuieli de personal 

2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate copii 

3. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate adulţi 

3.cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei 

4.cheltuieli cu iluminatul 

5.cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, 
telefon 
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6 Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 714/2018. 
7 Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate 

pentru fiecare unitate 

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate 

7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă 
durată şi echipament pentru persoanele asistate 

8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi 
însoţitorii lor6 

9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate 

10.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele 
asistate 

11.cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de transport 

specific activităţii unităţii de asistenţă socială 

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, 
reparaţii etc.) 

Centre de zi care acordă: 
servicii de îngrijire şi 
supraveghere, servicii de 
reconciliere a vieţii de 
familie cu viaţa profesională, 

8810CZ-V-I (centre de zi de asistenţă şi 
recuperare adulţi);  
8899CZ-D-I (centre de zi adulţi);  
8891CZ-C-II (centre de zi pentru copii aflaţi în 
risc de separare de părinţi); 

1.cheltuieli de personal7  

2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate 

3.cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei 

4.cheltuieli cu iluminatul 
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8 Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 714/2018. 
9 Cheltuielile de personal vor fi în conformitate de nivelul cheltuielilor de personal din grila unică de salarizare a instituţiilor publice şi vor ţine cont de standardele specifice de calitate 

pentru fiecare unitate 

servicii de sprijin pentru 
familiile aflate în situaţii de 
dificultate 

8891CZ-C-III (Centre de zi de recuperare 
pentru copii cu dizabilități) 
 8891CZ-C-IV (centre de zi pentru pregătirea şi 
sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în 
familie);  
8891CZ-C-VI (centre de zi pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă);  
8899CZ-F-I (centre de zi pentru consiliere şi 

sprijin pentru părinţi şi copii) 

5.cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, 
telefon 

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate  

7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă 
durată şi echipament pentru persoanele asistate 

8.cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi 
însoţitorii lor8 

9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate 

10.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele 
asistate 

11.cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de transport 
specific activităţii unităţii de asistenţă socială 

12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, 
reparaţii etc.) 

Unităţi socio-medicale 
pentru acordarea de servicii 
de recuperare şi terapii de 
recuperare, terapii 
ocupaţionale 

8810ID-I (unităţi de îngrijire la domiciliu 
adulţi); 8891CZ-C-III (centre de zi de 
recuperare pentru copii cu dizabilităţi); 

1.cheltuieli de personal9  
2.cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate 

3.cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei 

4.cheltuieli cu iluminatul 
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Notă: Nivelul mediu lunar/beneficiar nu poate depăși nivelul mediu lunar aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local, în 
conformitate cu art.2, alin.3 din Hotărârea 1153/2001 cu modificările și completările ulterioare 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Gabriela Schmutzer 

 
 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

                                                
10 Cheltuielile de transport vor respecta prevederile H.G. nr 714/2018. 

 

5.cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, 
telefon 

6.cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate  

7.cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă 
durată şi echipament pentru persoanele asistate 

8.cheltuieli de transport 
 pentru persoanele asistate şi însoţitorii lor10 

9.cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate 

10.cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele 
asistate 

11.cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de transport 
specific activităţii unităţii de asistenţă socială 

 12.alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, 

reparaţii etc.) 


