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R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

                                                                   

 

                                                                      

 
H O T Ă R Â R E A   nr. 33 

  din 26 ianuarie 2017 
        

privind aprobarea subvenționării unităților de asistență socială din mun. Tîrgu Mureș în 

baza legii 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială 

  

Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru, 
  

 Văzând Expunerea de motive nr. din 2017 prezentată prin Direcția activități social-culturale 

și patrimoniale a mun. Tîrgu Mureș, privind aprobarea subvenționării unităților de asistență socială 

din mun. Tîrgu Mureș în baza legii 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 

fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 

socială 

Luând în considerare Rapoartele de specialitate  al Serviciului Juridic, Contencios 

Administrativ nr. 3.235/19.01.2017, al Direcției Activități Social-Culturale și Patrimoniale nr. 

1.218/11.01.2017, al Serviciului Public de Asistență Socială nr. 2.206/199AS/16.01.2017 precum 

și al Direcției economice nr. 389/17.01.2017.  

Având în vedere prevederile Legii 34/1998, HG 1153/2001 și HG 752/2016 privind 

acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează 

și administrează unități de asistență socială; 

În temeiul art.36, alin (1), alin (2), lit. „b”, art. 45, alin (2) şi ale art. 115, alin (1), lit. „b” 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

H o t ă r ă ş t e : 

 
Art. 1  

(1) În baza Art. 2 alin (3) din HG 1153/2001 cu toate completările și modificările ulterioare, 

Consiliul local Tg.-Mureș stabilește nivelul mediu lunar al subvenţiei care se acordă de la bugetul 

local pentru o persoană asistată ca fiind 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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Art. 2  

În baza Art. 2 alin 3 din Norme metodologice la Lege 34/1998 aprobat prin HG 1153/2001 

cu toate completările și modificările ulterioare, din bugetul local al mun. Tîrgu-Mureș se acordă 

subvenţii pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli: 

1. Cheltuieli de personal în conformitate cu specificațiile Normelor de aplicare ale Legii 

34/1998 cu toate modificările                       

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate   

3. Cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei                                           

4. Cheltuieli cu iluminatul                         

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apa, canal, salubrizare, telefon                             

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate                              

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata şi echipament pentru 

persoanele asistate                          

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate şi insotitorii lor                              

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate                                      

10. Cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate                               

11. Cheltuieli pentru funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii unităţii de 

asistenţa socială în conformitate cu specificațiile legii și a normelor de aplicare                               

12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparaţii etc.)                          

  

Art. 3  

(1) Documentaţia de solicitare a subvenţiei se înaintează în pachet închis, într-un singur 

exemplar, de către asociaţiile şi fundaţiile interesate şi se înregistrează la registratura Primăriei 

mun. Tîrgu-Mureș / Consiliul Local al mun. Tîrgu-Mureș.  

(2) Pentru anul 2017 data-limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei este 

15 februarie 2017. 

(3) Data-limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei pentru anul 2018 va fi 

ultima zi lucrătoare a lunii septembrie conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 

34/1998 în baza HG 725/2016. 

 

Art. 4  

(1) Documentaţia de solicitare a subvenţiei este cea prevăzută în Normele metodologice de 

aplicare a Legii 34/1998 cu toate completările și modificările ulterioare. 

 

Art. 5 

(1) Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează de către Comisia de 

evaluare şi selecţionare, denumită în continuare Comisie de evaluare, constituită la nivelul 

Consiliului local al mun. Tîrgu-Mureș în baza HCL 43/2016 

(2) Componenţa şi modul de organizare şi de funcţionare al Comisiei se stabilesc prin 

Hotărâre a Consiliului local. 

 

Art. 6 

Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează în baza procedurilor, 

criteriilor și acordării punctajului de evaluare stabilit prin Normele metodologice la Lege 34/1998 

cu toate completările și modificările ulterioare. 
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Art. 7 

(1) Comisia de evaluare realizează verificarea în teren a veridicităţii informaţiilor prezentate 

în cererea de solicitare a subvenţiei, întocmind un raport privind oportunitatea acordării subvenţiei. 

(2) Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare şi selecţionare prevăzute în Normele de 

aplicare la Lege 34/1998 la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) Comisia de evaluare acordă un punctaj, cu 

încadrare în maximum de puncte aferent fiecărui criteriu. 

(3) Pentru justificarea unităţii de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţia, în raport 

cu necesităţile şi priorităţile de asistenţă socială ale comunităţii, se acordă maximum 10 puncte. 

(4) Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul cheltuielilor 

asociaţiei/fundaţiei, în ultimele 12 luni, se acordă maximum 10 puncte, după cum urmează: 

a) pentru intervalul de valori cuprinse între 0% şi 50% se acordă 0 puncte; 

b) pentru intervalul de valori cuprinse între 50% şi 75% se acordă 5 puncte; 

c) pentru intervalul de valori cuprinse între 75% şi 100% se acordă 10 puncte; 

d) pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte. 

(5) Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistenţă socială din totalul veniturilor 

asociaţiei/fundaţiei, în ultimele 12 luni, se acordă maximum 10 puncte, după cum urmează: 

a) pentru intervalul de valori cuprinse între 0% şi 50% se acordă 0 puncte; 

b) pentru intervalul de valori cuprinse între 50% şi 75% se acordă 5 puncte; 

c) pentru intervalul de valori cuprinse între 75% şi 100% se acordă 10 puncte; 

d) pentru intervalul de valori peste 100% se acordă 0 puncte. 

(6) Pentru resursele materiale şi umane adecvate tipurilor de servicii de asistenţă socială se 

acordă maximum 30 de puncte. 

(7) Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de întreţinere în unitatea de asistenţă 

socială şi subvenţia lunară solicitată pentru acea unitate de asistenţă socială se acordă maximum 30 

de puncte, după cum urmează: 

a) pentru intervalul de valori 1-4 se acordă 20 de puncte; 

b) pentru intervalul de valori 4,1-7 se acordă 25 de puncte; 

c) pentru intervalul de valori peste 7 se acordă 30 de puncte. 

(8) Asociaţiile sau fundaţiile pot primi subvenţie numai pentru unităţile de asistenţă socială 

care realizează cel puţin 60 de puncte. 

 

Art. 8 

(1) Comisia de evaluare întocmeşte lista finală a unităţilor de asistenţă socială care au un 

punctaj de minimum 60 de puncte și care sunt eligibile pentru  a primi subvenție.  

(2) Comisia de evaluare stabilește unitățile de asistență socială ce vor primi subvenție în 

ordinea descrescătoare a punctajului obținut de peste 60 de puncte și prin încadrarea în bugetul 

aprobat. 

(3) Departajarea unităţilor de asistenţă socială cu acelaşi punctaj, în vederea încadrării în 

bugetul aprobat, se realizează prin aplicarea următoarelor criterii, încadrarea în categoria de 

servicii sociale prevalând încadrării în categoria de persoane beneficiare: 

a) categoria de servicii sociale în care se încadrează unitatea de asistenţă socială; 

b) categoria de persoane beneficiare. 

(4) Ordinea de priorităţi aplicabilă criteriului prevăzut la alin. (3) lit. a) este următoarea: 

a) centre rezidenţiale; 

b) unităţi de îngrijire la domiciliu; 

c) centre de zi; 

d) cantine sociale. 

(5) Ordinea de priorităţi aplicabilă criteriului prevăzut la alin. (3) lit. b) este următoarea: 

a) persoane vârstnice; 
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b) copil şi familie, cu excepţia copilului pentru care s-a instituit o măsură de protecţie 

specială, inclusiv persoane victime ale violenţei în familie; 

c) persoane cu dizabilităţi; 

d) persoane fără adăpost; 

e) copilul pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială; 

f) persoane dependente de consumul de alcool şi alte droguri; 

g) alte persoane aflate în situaţii de dificultate. Criteriul de departajare prevăzut la alin. (3) 

lit. b) nu se aplică în cazul cantinelor sociale. 

(6) Lista cuprinzând date referitoare la denumirea asociaţiei/fundaţiei, denumirea unităţii de 

asistenţă socială pentru care s-a solicitat subvenţie, adresa acesteia, suma solicitată şi suma propusă 

pentru subvenţionare, numărul de beneficiari pentru care s-a solicitat subvenţie şi numărul de 

beneficiari propuşi pentru subvenţionare, persoana de contact din cadrul serviciului social va fi 

publicată pe site-ul Primăriei mun. Tîrgu-Mureș / Consiliului local al mun. Tîrgu-Mureș. 

 

Art. 9 

(1) Asociaţiile şi fundaţiile selecţionate, precum şi nivelul subvenţiilor ce urmează să fie 

acordate sunt aprobate prin Hotărâre a Consiliului local. 

(2) Rezultatul selecţiei, motivat în cazul neacordării subvenţiei, se comunică în scris, prin 

poştă, fax sau e-mail, asociaţiilor şi fundaţiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării 

HCL prevăzute la alin. (1). 

 

Art. 10 

(1) Prin excepţie de la prevederile Art. 3 din Normele metodologice la Lege 34/1998 cu toate 

completările și modificările ulterioare, Consiliul local poate organiza şi selecţii ulterioare, cu 

încadrare în sumele prevăzute în buget cu această destinaţie. 

(2) Termenul privind depunerea documentaţiei de solicitare a subvenţiei pentru 

selecţia/selecţiile ulterioară/ulterioare celei prevăzute la Art. 3 alin. (2) se stabilește prin Hotărâre a 

Consiliului local şi se anunţă pe site-ul Primăriei mun. Tîrgu-Mureș  / Consiliului local al mun. 

Tîrgu-Mureș și într-un ziar de largă circulaţie la nivel local atât în limba română, cât și în limba 

maghiară. 

(3) La selecţiile prevăzute la alin. (1) pot participa numai asociaţiile şi fundaţiile care nu au 

încheiate pentru anul curent convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) pot participa la selecţia prevăzută la alin. (1) şi 

asociaţiile şi fundaţiile care au încheiate pentru anul curent convenţii pentru acordarea de servicii 

de asistenţă socială cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau, 

după caz, cu Consiliul local, în cazul în care solicită subvenţii pentru alte unităţi de asistenţă 

socială.  

 

Art. 11 

(1) Subvenţia se acordă în baza convenţiei pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, 

denumită în continuare convenţie, încheiată între asociaţia sau fundaţia selectată şi Consiliul local, 

în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa 3 la Normele metodologice la Lege 34/1998. 

 

Art. 12 

(1) Pentru anul 2017, convenţia pentru anul în care se acordă subvenţia se va încheia până la 

1 martie 2017. Începând cu anul 2018, Convenția pentru anul în care se acordă subvenția se va 

încheia până în luna decembrie a anului precedent. 

(2) În cazul în care bugetul pe anul pentru care se acordă subvenţia nu este aprobat, se 

încheie o convenţie provizorie, urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la data aprobării 

bugetului să se încheie convenţia definitivă. 
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(3) Pentru încadrare în suma aprobată prin bugetul pe anul pentru care se acordă subvenţia, 

prin Hotărâre a Consiliului local vor fi aprobate nivelurile subvenţiilor pentru care se încheie 

convenţiile definitive. 

 

Art. 13 

(1) Procedurile de acordare, raportare și verificare a subvențiilor acordate asociațiilor și 

fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială sunt cele prevăzute de 

Normele metodologice la Lege 34/1998 cu toate completările și modificările ulterioare. 

 

Art. 14 

Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Executivul 

Municipiului Târgu - Mureş prin Serviciul Public de Asistență Socială. 

 

Art. 15 

În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, 

privind instituţia prefectului şi art. 3, alin.1 din Legea nr. 554/2004, Legea Contenciosului 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru exercitarea 

controlului de legalitate.    

 

 

 

                        

      

                                                                            Preşedinte de şedinţă, 

                                                                             dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta    

    Contrasemnează,        

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş                  

            jrs. Andrei Mureşan   

 

 


