
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  292 

din  30  septembrie  2021 

privind modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 206 din 26 noiembrie 2020 privind 

reactualizarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare 

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 precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de 

evaluare și selecționare, Procedura de lucru și Grila de evaluare a proiectelor 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr. 49958/6404 DAS/08.07.2021 inițiat de Primar prin Direcţia de 

Asistență Socială Târgu Mureș privind modificarea şi completarea art. 1 din  HCL nr. 206 

din 26 noiembrie 2020 privind reactualizarea componenței Comisiei de evaluare și 

selecționare a proiectelor de finanțare 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 precum și a Regulamentului de 

organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare, Procedura de lucru și 

Grila de evaluare a proiectelor;  

b) Raportul de specialitate al Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie 

publică locală nr. 61.151/31.08.2021;  

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş; 

 În conformitate cu prevederile : 

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

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

modificările și completările ulterioare;  

 art. 5 alin. (2) din Anexa la HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 

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

asistenţă socială;  

 Legii nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată; 

 art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 196, alin. (1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Articolul I Se aprobă modificarea şi completarea art.1 din  HCL nr. 206 din 26 noiembrie 2020 

privind reactualizarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de 

finanțare 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 precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și 

selecționare, Procedura de lucru și Grila de evaluare a proiectelor după cum urmează: 



 
 

 

„Art. 1 Se aprobă componența Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de 

finanțare depuse în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și 

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

socială, după cum urmează: 

 

 

1. Kakassy Blanka - Consilier local - Președinte 

2. Berecki Sándor – Consilier local  

3. Venczi Vidor János - Consilier local 

4. György Alexandru – Viceprimar 

5. Pui Sebastian Emil - Consilier local 

6. Kiss Zoltán - Consilier local 

7. Andreia Moraru, Director Executiv, Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș; 

8. Cotruș Crina Veronica, șef serviciu  Serviciul financiar-contabil, resurse umane, 

administrativ, strategii și implementare programe Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș; 

9. Kristóf Emese, inspector superior Biroul strategii, programe, proiecte și relații cu ONG 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș; 

10. Scridon Iulia-Gabriela, consilier juridic Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș; 

11. Cseresznyés Ibolya, secretar comisie de evaluare și selecționare, inspector superior 

Biroul strategii, programe, proiecte și relații cu ONG Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.” 

 

Articolul II  Restul prevederilor din HCL nr. 206 din 26 noiembrie 2020 privind reactualizarea 

componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare 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 precum și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare, Procedura de 

lucru și Grila de evaluare a proiectelor rămân în vigoare. 

Articolul III  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția 

de Asistență Socială Târgu Mureș. 

Articolul IV  În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate.  

Articolul V  Prezenta hotărâre se comunică:  

    -   Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș; 

    -   Membrilor Comisiei. 

 

                                                                                                           Președinte de ședință, 

                                                                                                          Kelemen Attila-Márton 

                              Contrasemnează, 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                           Bâta Anca Voichița     

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată  cu  18  voturi  „pentru”)  


