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Guvernul României - Hotărâre nr. 1153/2001 din 21 noiembrie 2001 
 

Hotărârea nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor 
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 asistenţă socială   

 
În vigoare de la 28 noiembrie 2001 

 
Consolidarea din data de 11 ianuarie 2021 are la bază publicarea din 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 756 din 28 noiembrie 2001 şi include modificările 
aduse prin următoarele acte: HG 942/2005; HG 1217/2008; HG 725/2016; HG 

619/2017; 
Ultimul amendament în 05 septembrie 2017. 

 
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 1 
alin. (4) şi ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care 
înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,   
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.   
 
   Art. 1. -  Se aprobă 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 asistenţă 
socială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
   Art. 2. -  Începând cu data de 1 ianuarie 2009, nivelul mediu lunar al subvenţiei 
care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată este următorul:   
   a) 250 lei/persoană, pentru centrul rezidenţial;   
   b) 175 lei/persoană, pentru centrul de zi;   
   c) 120 lei/persoană, pentru unitatea de îngrijiri la domiciliu;   
   d) 90 lei/persoană, pentru cantina socială sau alte servicii de acordare a 
hranei.   
   (2) În cazul serviciilor acordate complementar, potrivit planului individualizat 
de acordare a serviciilor, întocmit potrivit dispoziţiilor legale, cuantumul cumulat 
al subvenţiei lunare pe persoană asistată nu poate depăşi suma de:   
   a) 175 lei, pentru serviciile acordate în cadrul unui adăpost de noapte sau 
centru de zi, complementar/cumulat cu masa la cantină sau alte servicii de 
acordare a hranei;   
   b) 120 lei, pentru serviciile acordate prin unitatea de îngrijire la domiciliu 
complementar/cumulat cu masa la cantina socială sau alte servicii de acordare 
a hranei.   
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   (3) Nivelul mediu lunar al subvenţiei şi tipurile de servicii sociale pentru care 
se acordă subvenţii din bugetul local se stabilesc prin hotărâre a consiliului 
local.   
   Art. 3. -  Documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul 2002 se 
înaintează în pachet închis de către asociaţiile şi fundaţiile interesate şi se 
înregistrează la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice sau, după caz, a consiliului local, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.   
   Art. 4. -  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Guvernului nr. 539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
stabilirea criteriilor de acordare a unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române 
cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 
septembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia 
prevederilor art. 2, care se abrogă pe data de 1 ianuarie 2002.   
 

  
 PRIM-MINISTRU 

 ADRIAN NĂSTASE 

 
 

  
 Contrasemnează: 

 Ministrul muncii şi solidarităţii sociale, 

 Marian Sârbu 

 p. Ministrul finanţelor publice, 

 Gheorghe Gherghina, 

 secretar de stat 

 Ministrul administraţiei publice, 

 Octav Cozmâncă 

 
 
    Bucureşti, 21 noiembrie 2001.   
    Nr. 1.153.   
 

ANEXĂ    
 

NORME 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 asistenţă socială   
   *) Potrivit art. II şi III din Hotărârea Guvernului nr. 725/2016, rectificată, 
normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind 
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acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială prevăzute 
în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 se modifică şi se completează.   
   *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 619/2017, 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 asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.153/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 756 din 28 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează.   
   *) Potrivit art. II din Hotărârea Guvernului nr. 942/2005, anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
1.153/2001 pentru aprobarea Normelor 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 asistenţă socială, se modifică şi se 
completează.   


