
Lista cuprinzând asociațiile / fundațiile pentru care au fost aprobate subvenții pe anul 2017 în baza Legii nr. 34/1998, H.G. nr. 1153/2001 cu modificările și completările 

ulterioare            

                  

Nr. 
crt 

Asociație/ 
Fundație 

Nr. de beneficiari 
 și categoria  

asistată 

Categorii de cheltuieli  Valoarea totală a proiectului  Perioada 
pentru 
care 

 se solicită 
subvenția  

de la 
bugetul 

local  
pentru 

anul 2017 

Nr. de beneficiari, perioada, 
categoria de cheltuieli și 

alocația bugetară propusă de 
la bugetul local pentru anul 

2017  
(lei) 

solicitate a fi  
acoperite de  

la bugetul local  

acoperite din  
bugetul fundației/ 

asociației 

subvenția 
solicit.  

pentru anul 
2017 în  
baza 

L.34/1998,  
de la bugetul 

local,  
conform 

cererii anexa 
B 

Contribu ția 
asociației/ 
fundației 
pentru  

anul 2017 
conform  
cererii, 
anexa B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Fundatia Unitarcoop 
Serviciul de îngrijire la 
domiciliu a persoanelor 

vârstnice 
Licența de funcționare 
Seria LF nr. 0008121 

40  persoane vârstnice 
rămase singure sau 
imobilizate temporar sau 
definitiv 

- Cheltuieli de personal 
(salarii) 

- Cheltuieli cu hrana 
pentru persoanele 
asistate 
 
 

- Chelt. de întreținere și 
gospodărie: iluminat,  
apă, canal salubrizare 
și telefon, etc. 
- Cheltuieli de personal 

(salarii) 
- Chelt. pt carburanți 

48.000 
120,00 lei  
/persoană/ 

lună 

35.000 martie –  
decembrie 

- 40  persoane asistate;  
- Cheltuieli de personal (salarii) 
- Cheltuieli cu hrana pt persoanele 

asistate 
 
40  persoane x 8 luni x 120,00 lei  
38.400,00  lei 

 

2 Asociația Hifa România  
Servicii sociale de îngrijire 

la domiciliu pt persoane 
adulte cu dizabilități, boli 
cronice și a familiilor lor 
Licență de funcționare 

provizorie nr. 
2230/20.05.2016 

54 pers. cu dizabilități 
sau cu boli cronice, 
dependente socio-
medical 

- Cheltuieli de personal 
(salarii) 
- Cheltuieli cu hrana 

pentru persoanele 
asistate 

 

- Cheltuieli de personal 
(salarii) 

- Chelt. de întreținere și 
gospodărie: iluminat,  
apă, canal salubrizare 
și telefon, etc. 

- Chelt cu carburanți 
 
 

77.760 
120 lei/ 

persoană/lună 

177.962 Ianuarie- 
decembrie 

54 persoane asistate; 
- Cheltuieli de personal (salarii) 
- Cheltuieli cu hrana pentru 

persoanele asistate 
 

    54 pers x 8 luni x 120,00 lei 
    51.840,00  lei* 
 
*cu condiția continuității 
licenței de funcționare   

3 Fundația Talentum  
Centru de consiliere și 

sprijin pentru părinți și copii 

40 copii și tineri cu 
capacități intelectuale 
bune, copii talentați, 

- Cheltuieli de personal 
(salarii) 
- cheltuieli cu hrană 

- Cheltuieli de personal 
(salarii) 
- cheltuieli cu hrană 

70.000 
175,00lei/ 

persoană/lună 

39.570 martie –  
decembrie 

40 persoane asistate 
- Cheltuieli de personal (salarii) 
- cheltuieli cu hrană pentru 



Licența de funcționare 
Seria LF nr. 0008117 

neglijați, familii aflate în 
dificultate 

pentru beneficiari  
- cheltuieli de întreținere  

pentru beneficiari  
- cheltuieli de întreținere 

beneficiari  
- cheltuieli de întreținere 
 
   40 pers.  x 8 luni x 175,00 lei 
56.000,00  lei 

4 Fundația Creștină 
Diakonia 

Serviciul de asistență și 
îngrijire la domiciliu pt 

persoane vârstnice 
Licența de funcționare 
Seria LF nr. 0000097 

85  persoane vârstnice cu 
probleme materiale și 
financiare, neajutorate cu 
stare psihică deteriorată  

- cheltuieli de personal 
(salarii) 
- cheltuieli cu hrană 
pentru beneficiari 
- cheltuieli cu obiecte de 
inventar de mică valoare 
- cheltuieli de întreținere 
- cheltuieli de transport 
și carburanți  
 

- cheltuieli de personal 
(salarii) 
- cheltuieli de întreținere 
- cheltuieli de transport și 
carburanți  
- cheltuieli cu materiale 
didactice  
- cheltuieli cu obiecte de 
inventar de mică valoare 
 

120.000  
117,64/lei/ 

Persoană/luna 

138.800 ianuarie –  
decembrie 

66  persoane asistate * 
 
- cheltuieli de personal (salarii) 
- cheltuieli cu hrană pentru 
beneficiari 
- cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare 
- cheltuieli de întreținere 
- cheltuieli de transport și carburanți  

 
   66 pers.  x 8 luni x _120,00  lei 
63.360,00  lei 
 
* cu ocazia vizitei pe teren s-a 
constatat că 19 persoane 
beneficiază de subvenție din alte 
surse. 

5 Fundația Transilvană 
Alpha 

Centru de zi Atrium  
Licența de funcționare 
Seria LF nr. 0008136 

22 persoane asistate, 
tineri și aulți cu 

dizabilități   

- cheltuieli de personal 
(salarii) 
- cheltuieli de întreținere 
- cheltuieli cu materiale 
didactice, sanitare și de 
curățenie  

 

- cheltuieli de personal 
(salarii) 
- cheltuieli de întreținere 
- cheltuieli cu materiale 
didactice, sanitare și de 
curățenie  

 

46.200 
175,00 lei/ 
Persoana / 

luna 
 

66.035,6 ianuarie –  
decembrie 

22 persoane asistate  
 
- cheltuieli de personal (salarii) 
- cheltuieli de întreținere 
- cheltuieli cu materiale didactice, 
sanitare și de curățenie  
 
22 pers. x 8 luni x 175,00 
30.800,00  lei 

 

 

Secretar Comisie – persoană de contact : Cseresznyes Ibolya 
Tel: 0265 – 268330 int 281 
Email: social2@tirgumures.ro 

 


