
 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ                                     

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

  

   

 

 

H O T Ă R Â R E A     nr.  56 

 

din  23 februarie   2017 

 

privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a proiectelor de 

finanţare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții  

asociațiilor și fundațiilor române 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.780/698AS/10.02.2017 a Serviciului  Public de 

Asistență Socială, privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a 

proiectelor de finanţare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții 

asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează 

unități de asistență socială și a Normelor metodologice de aplicare aprobată prin HG. nr. 

1153/2001 cu modificările și completările ulterioare, 

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 componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a proiectelor 

de finanţare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor 

și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de 

asistență socială, după cum urmează: 

 

1. Dorin Florea, Primarul municipiului Tîrgu Mureș – președinte. 

2. Makkai Grigore, Consilier local, membru Comisia pentru activități științifice, 

învățământ, sănătate, cultură, sport, agrement și integrare europeană. 

3. Todoran Liviu Radu, Consilier local, membru comisia pentru activități științifice, 

învățământ, sănătate, cultură, sport, agrement și integrare europeană. 

4. Bratanovici Cristian, Consilier local, membru Comisia de studii, prognoze economico-

sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului. 

5. Györfi Julia, Consilier local, Comisia pentru administrație publică locală, protecție 

socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenești, probleme de minorități și culte. 

6. Ana Năznean, Director, Direcția economică. 

7. Bîndila Nadia, Șef serviciu, DJCAP - Serviciul juridic contencios administrativ. 

8. Maior Marta, Director, Serviciul Public de Asistență Socială. 

9. Szocs Zsuzsanna Anna - Șef serviciu, SPAS, Serviciul Protecție Specială 

10. Cseresznyes Ibolya – Secretar Comisie.   

  



Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și 

jurizare - anexa nr.1, Ghidul solicitantului - anexa nr.2, și Grila de evaluare a proiectelor 

privind solicitarea unor subvenții de către asociații și fundații române cu personalitate juridică, 

care înființează și administrează unități de asistență social, în baza Legii nr.34/1998, cu 

respectarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2017, 

aprobat prin HCL nr.56 din 29 septembrie 2016 - anexa nr.3. 

Art. 3 Se aprobă modificarea art.12 alin (1) al H.C.L. nr. 33/26.01.2017 referitor la 

termenul privind încheierea convenției pentru acordarea subvenției, la 31 martie 2017.   

 

Art. 4  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 

43/29.09.2016. 

 

Art. 5  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează 

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

Economică și membrii comisiei. 

 

Art. 6  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 

 

 

 

 


