
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 210 

  din 29 iunie 2017 

 
privind organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de subvenție în baza Legii 

34/1998 pentru asociațiile și fundațiile cu personalitate juridică care înființează și 

administrează unități de asistență socială 

 

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

 

Văzând Expunerea de motive nr. 27.116 din 15.05.2017 privind organizarea unei noi 

sesiuni de primire de cereri de subvenție în baza Legii 34/1998 pentru asociațiile și fundațiile 

cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului local nr.33 din 26 ianuarie 2017 privind 

aprobarea subvenționării unităților de asistență socială din municipiul 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 Art.10, alin. (1) și Art.10 alin.(2) și ale 

Hotărârii nr.102 din 30 martie 2017 privind aprobarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - 

Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017,                   

În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(6) lit.a), pct.2, 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 organizarea pentru anul 2017 unei noi sesiuni de selecție de cereri de 

subvenționare în baza Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.  

 

Art.2. Se stabilește data de 20.07.2017 ca dată până la care se pot depune cereri de 

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

cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială. 

Art.3. Textul anunțului public este după cum urmează și se va publica 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: 

”Consiliul Local Tîrgu Mureș și Municipiul Tîrgu Mureș aduc la cunoștința asociațiilor și 

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

socială de interes local, că documentația de solicitare a subvenției de la bugetul local, în baza Legii 

nr.34/1998 și a HG nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare, potrivit HCL nr.33 din 

26.01.2017 art.3 alin (2), se depune până la data de 20.07.2017. 

În conformitate cu prevederile art.4 al HCL nr.33/26.01.2017, documentația de solicitare a 

subvenției este cea prevăzută în Normele metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 cu toate 

modificările și completările ulterioare. 

Documentația se depune la registratura  Municipiul Tîrgu Mureș din Piața Victoriei nr.3. 

HCL nr.33 din 26.01.2017 poate fi vizualizată pe site-ul  Municipiului Tîrgu Mureș: 

www.tirgumures.ro” 

 

 

 

http://www.tirgumures.ro/


 

 

Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureș, prin Serviciul Public de Asistență Socială. 

 

Art.5. 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 

   Contrasemnează                                          jrs. Peti Andrei 

 Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş 

             jrs. Szövérfi  Vasile                                             

 


