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H O T Ă R Â R E A     nr. 107 

din 30 martie 2017 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.33/26.01.2017 referitoare 
la aprobarea subvenţionării unităţilor de asistenţă socială din municipiul Tîrgu Mureş în 
baza Legii nr. 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 şedinţă ordinară de lucru, 

 

Văzând Expunerea de motive nr.13478/1195AS/09.03.2017 a Serviciului  Public de 

Asistență Socială, privind modificarea și completarea H.C.L. nr.33/26.01.2017 referitoare la 

aprobarea subvenţionării unităţilor de asistenţă socială din municipiul Tîrgu Mureş în baza 

Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi 
avizul favorabil al comisiilor de specialitate, 

În temeiul art.36, alin.(1), lit.a), alin.(2), lit.d), alin.(6) lit.a), pct.6, art.45, alin.(1), 

art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 33/26.01.2017 

după cum urmează: 
       1. Se modifică alineatul 3 din preambulul hotărârii, care va avea următorul conținut:  
“Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998, ale H.G. nr. 1153/2001 și ale H.G. nr. 

725/2016 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate 

juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială“. 

       2. Se modifică art.10 alin.3 din H.C.L. nr.33/26.01.2017 care va avea următorul 
conținut: ”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 sau, după caz, cu 

consiliul local.” 

Art. 2.  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 
Executivul Municipiului Tîrgu Mureș, prin Serviciul Public de Asistență Socială.  

Art. 3.  În conformitate cu prevederile art.19 alin.1 lit.e din Legea nr.340/2004, 

republicată, privind instituția prefectului și art.3 alin.1 din Legea nr. 554/2004, Legea 
contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru 
exercitarea controlului de legalitate. 

 

 

                                                                                 Preşedinte de şedinţă, 
                                                                      dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta                     

Contrasemnează, 

 

Secretarul Municipiului Tîrgu  Mureş 

             jrs. Szövérfi  Vasile 


