
 

 

                                               

 

 Direcția economică 

 

CĂTRE, 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A CONSILIILOR JUDEȚENE DIN ROMÂNIA 

Domnului Director General UNCJR Sorin Munteanu 
Stimate domnule Director General, 
 

  

  Propunerea legislativă are ca obiect modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 

nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 

privind economia socială. 

     Hotărârea privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 585/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.219/2015 privind  
economia socială, vizează îmbunătățirea legislației privind economia socială. Având în 
vedere importanța economiei sociale la dezvoltarea comunităților locale a fost definit 
Planul județean de inserție socio-profesională, care încurajează dezvoltarea, putând 
oferi răspunsuri adaptate nevoilor locale specifice, inclusiv prin, identificarea corectă a 
acestor nevoi, mai ales cu privire la grupurile vulnerabile și dezvoltarea unor mecanisme 
eficiente de satisfacere a acestor nevoi la nivel local. 

Text actual Propunere modificare Observații 
Art.(2) 

 În situaţia în care 
persoanele prevăzute la 
alin.(1) lit.b) şi c), după 
angajarea în întreprinderea 
socială de inserţie, nu mai 
sunt beneficiare de ajutor 
social sau de alocaţie 
pentru susţinerea familiei, 
apartenenţa la grupul 
vulnerabil definit conform 
art.6 alin.(1) lit.j) din lege se 
dovedeşte conform 
prevederilor alin.(1) lit.g). 

Art.(2) 

 În situaţia în care 
persoanele prevăzute la 
alin.(1) lit. b), c) și f) după 
angajarea în întreprinderea 
socială de inserţie, nu mai 
sunt beneficiare de ajutor 
social sau de alocaţie 
pentru susţinerea familiei, 
apartenenţa la grupul 
vulnerabil definit conform 
art.6 alin.(1) lit.j) din lege se 
dovedeşte conform 
prevederilor alin.(1) lit.g). 

În ipoteza în care persoanei  
încadrată în grad de 
handicap cu valabilitate de 
12 luni sau 24 luni, la 
revizuire se constată 
îmbunătățirea stării de 
sănătate și nu se mai 
încadrează în grad de 
handicap, considerăm 
oportum  introducerea 
acestor categorii de 
persoane la art. 2 din 
prezentul proiect. 
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Art.3 

Alin.(1) lit. c)  asociaţiile şi 
fundaţiile, care 
funcţionează în baza 
Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare  
 

Art.3 

Alin.(1)lit.c)  asociaţiile şi 
fundaţiile, care 
funcţionează în baza 
Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare și 
consiliile județene care au 
calitatea de membru 
fondator al asociației. 
 

În calitate de membru 
fondator al asociațiilor, 
consiliile județene pot fi 
considerate întreprinderi 
sociale, pot finanța 
întreprinderile sociale și de 
inserție,  pot acorda 
facilitățile întreprinderilor 
sociale și de inserție în 
condițiile legii. 
 

 

 

Cu deosebită considerație,   

 

 

    Președinte                                                                                      Director executiv , 

Borboly Csaba                                                                                       Bicăjanu Vasile 

 

 

                                                                                                                                             Întocmit, 

                                              C.j Dobrean Lucia 
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