
 

 

 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 198 

 

din 26 iulie 2018 
 

privind  liniile de subvenţionare prioritare  

în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2019  

 

 

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

 

Văzând expunerea de motive nr. 40474/2816AS din 05.07.2018, privind liniile de 

subvenţionare prioritare  în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2019,  

Având în vedere prevederile Hotărârea de Guvern nr.942 din 18 august 2005, 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii 

asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 

unităţi de asistenţă socială, 

  În temeiul prevederilor art.36, alin. 2  lit.”a”, alin.3 lit. „b”, art. 45 alin.1 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  La acordarea subvenţiilor pentru organizaţiile neguvernamentale care 

înfiinţează şi administrează unităţi  de asistenţa socială şi care solicită finanţare în baza Legii 

34/1998, liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2019, 

vor fi:  

- asistenţa  socială a persoanelor cu handicap; 

- asistenţa  socială a persoanelor vârstnice; 

- asistenţa socială a copiilor, persoanelor singure, familiilor şi comunităţilor 

vulnerabile şi cu risc de marginalizare socială. 

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Tîrgu Mureş prin  Serviciul Public de Asistenţă Socială și Direcţia 

Economică. 

Art. 3.  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, 

                                                                            jrs. Peti Andrei 
                     Contrasemnează,    

          p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş      

             director executiv D. J.C.A.A.P.L                

                  Cătană Dianora Monica 


