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Către, 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

Doamnei ministru Victoria Violeta ALEXANDRU 

 

Stimată Doamnă Ministru! 

 

Având în vedere art 20* a Ordonanței de Urgență a Guvernului 103/2013 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice, care prevede ca finanţarea sistemului de protecţie a 

copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap se asigură de la 

bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel 

mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost 

calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii, precum și a 

situațiilor financiare a sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă 

socială a persoanelor cu handicap în ultimii ani, datorită repartizării sumelor insuficiente 

de la bugetul de stat, propunem modificarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015, după 

cum urmează: 

 

La Anexa nr. 1 la nomenclator REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a 

serviciului social cu cazare, la art. 13, Finanţarea centrului, propunem modificarea alin 

(2) lit b) astfel: 

 b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în proporție de 

10% din cheltuielile de funcționare a centrului; 
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La Anexa nr. 2 la nomenclator REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a  

serviciului social de zi, la art. 12, Finanţarea centrului, propunem modificarea alin (2) lit 

a) astfel: 

 a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în proporție de 

10% din cheltuielile de funcționare a centrului; 

 

La Anexa nr. 3 la nomenclator REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a  

serviciului social furnizat în comunitate, la art. 11, Finanţarea centrului, propunem 

modificarea alin (2) lit b) astfel: 

 b) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în proporție de 

10% din cheltuielile de funcționare a centrului; 

 

La Anexa nr. 4 la nomenclator REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare a  

serviciului social furnizat la domiciliu, la art. 12, Finanţarea centrului, propunem 

modificarea alin (2) lit a) astfel: 

 a) bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, în proporție de 

10% din cheltuielile de funcționare a centrului; 

 

 

 

Cu stimă, 

Borboly Csaba 

președinte 

 

 

Bicăjanu Vasile 

director general 

 

 

 

Miercurea-Ciuc, 16 noiembrie 2020. 
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