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HOTĂRÂRE nr. 329 din 23 aprilie 2020privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor
cheltuieli pentru personalul din servicii sociale aflat în izolare preventivă la locul de muncă,
din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2020, precum și pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind
aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor
măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea
bugetului Ministerului Sănătății
EMITENT
GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 28 aprilie 2020
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr.
500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art.
6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție
socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articolul I
(1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 15.638 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, și alocarea acesteia bugetelor
județelor, sectoarelor și municipiului București, prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) sunt destinate finanțării cheltuielilor cu alocația de
hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice și private de
tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor
rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii
vulnerabile aflat în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu
au acces persoane din exterior.
Articolul II
(1) Pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la art. I alin. (2) măsura de izolare
preventivă se instituie la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces
persoane din exterior în spații de cazare situate în proximitatea centrelor sau în localitățile
limitrofe, puse la dispoziție gratuit sau închiriate.
(2) Valoarea alocației de hrană pentru personalul prevăzut la art. I alin. (2) este în cuantum
egal cu cea stabilită pentru beneficiarii serviciilor sociale conform prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru
consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială
destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice.
Alocația de hrană se acordă tuturor furnizorilor de servicii sociale care aplică măsura de
izolare preventivă la locul de muncă sau în spații de cazare situate în proximitatea centrelor
sau în localitățile limitrofe, inclusiv celor organizați la nivelul comunelor, orașelor și
municipiilor.
(3) Valoarea indemnizației de cazare este de maximum 90 lei/zi pentru fiecare persoană și se
acordă unităților administrativ-teritoriale care au pus la dispoziția furnizorului de servicii
sociale spații de cazare. Spațiile de cazare se stabilesc prin dispoziția primarului, respectiv
prin dispoziția președintelui consiliului județean.
Articolul III
(1) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale prevăzute la art. I alin. (1) decontează
cheltuielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul aflat în izolare
preventivă la locul de muncă din serviciile sociale publice și private, licențiate sau care au
aviz de înființare sau reorganizare sau plan de restructurare avizat.
(2) Decontarea cheltuielilor cu alocația de hrană se realizează în baza solicitării furnizorului
public sau privat de servicii sociale sau, după caz, a unității administrativ-teritoriale care a
asigurat hrana personalului izolat preventiv și a listelor nominale cu persoanele aflate în
izolare preventivă, stabilite prin decizia conducătorului furnizorului de servicii sociale.
(3) Decontarea cheltuielilor cu indemnizația de cazare se realizează în baza solicitării unității
administrativ-teritoriale, care a pus la dispoziția furnizorului public sau privat de servicii
sociale spații de cazare în proximitatea acestuia, pe raza localității în care își desfășoară
activitatea serviciul social sau în localitățile limitrofe și a listelor nominale cu persoanele
aflate în izolare preventivă, stabilite prin decizia conducătorului furnizorului de servicii
sociale, care au beneficiat de cazare.
(4) Furnizorii de servicii sociale sau, după caz, unitățile administrativ-teritoriale transmit
consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București și respectiv consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului București documentele prevăzute la alin. (2) și (3) în
vederea decontării.
(5) Sumele aferente cheltuielilor cu alocația de hrană și indemnizația de cazare se decontează de
către consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și respectiv consiliile
locale ale sectoarelor municipiului București în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la
solicitare.
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(6) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale prevăzute la art. I alin. (1) transferă
sumele aferente:
a) cheltuielilor cu alocația de hrană și indemnizația de cazare prevăzute la alin. (5) unităților
administrativ-teritoriale care au pus la dispoziție spații de cazare sau pe raza cărora sunt
organizate servicii sociale de tipul celor prevăzute la art. I alin. (2);
b) cheltuielilor cu alocația de hrană furnizorilor privați de servicii sociale, de tipul celor
prevăzute la art. I alin. (2).
(7) Sumele prevăzute la alin. (6) se evidențiază distinct atât la partea de cheltuieli a
bugetelor locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale prevăzute la art. I
alin. (1), cât și la partea de venituri a bugetelor locale ale unităților administrativteritoriale care solicită decontarea.
(8) Răspunderea asupra cheltuirii sumelor, a întocmirii listelor prevăzute la alin. (2) și (3) și
a justificării imposibilității de cazare la sediul serviciului social revine furnizorului de
servicii sociale, respectiv ordonatorului principal de credite, după caz.
Articolul IV
Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul
și structura bugetului de stat pe anul 2020.
Articolul V
Eventualele sume rămase neutilizate până la sfârșitul anului se vor restitui la bugetul de stat,
conform legii.
Articolul VI
După alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea
normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în
domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului
Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 19
martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul
(2), cu următorul cuprins:
(2) Alocația prevăzută la alin. (1) lit. a) este aferentă camerei de locuit, indiferent de
numărul persoanelor cazate în aceasta.
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
Răzvan-Codruț Pop,
consilier de stat
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul sănătății,
Nelu Tătaru
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu
Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării
și administrației,
Ion Ștefan
București, 23 aprilie 2020.
Nr. 329.
ANEXĂ
SUME
destinate plății cheltuielilor cu alocația de hrană și indemnizația de cazare pentru
personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă din serviciile sociale publice și
private de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice,
centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte
categorii vulnerabile
- mii lei Județul

Total sume

Alba

271

Arad

150

Argeș

413
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Bacău

430

Bihor

327

Bistrița-Năsăud

267

Botoșani

200

Brăila

343

Brașov

393

Buzău

484

Călărași

153

Caraș-Severin

238

Cluj

558

Constanța

406

Covasna

79

Dâmbovița

184

Dolj

326

Galați

228

Giurgiu

136

Gorj

209

Harghita

416

Hunedoara

654

Ialomița

85

Iași

519

Ilfov

228

Maramureș

370

Mehedinți

372

Mureș

1.360

Neamț

284

Olt

256

Prahova

449

Sălaj

163

Satu Mare

653
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Sibiu

965

Suceava

315

Teleorman

191

Timiș

440

Tulcea

161

Vâlcea

544

Vaslui

156

Vrancea

416

Sectorul 1

165

Sectorul 2

54

Sectorul 3

66

Sectorul 4

159

Sectorul 5

54

Sectorul 6

51

Consiliul General al Municipiului București 297
TOTAL

15.638

-----
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