
 

 

 

 

 

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. 263 

din 26 august 2021 
 

 

privind subvenționarea unităților de asistență socială din municipiul Târgu Mureș 

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

şi fundaţiilor române cu personalitate juridică,  

care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială 

 

 

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

 

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr. 50148/6424DAS/08.07.2021 inițiat de Primar prin Direcţia de 

Asistență Socială Târgu Mureș privind aprobarea subvenționării unităților de asistență socială din 

municipiul Târgu Mureș 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;   

b) Raportul de specialitate nr. 51.938/3.551 din 19.07.2021 al Direcției Economice și 

Raportul de specialitate nr. 52.356 din 20.07.2021 al Direcției Juridice, Contencios Administrativ 

și Administrație Publică Locală, 

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

 

 În conformitate cu prevederile : 

 art. 1, alin. (1) și (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi 

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

socială;  

 art. 2 alin. (3) din 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;  

 art. 2 alin. (2) din HG nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 

sociale 

 HCL nr. 69/25.03.2021 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2021, anexa nr. 2; 

 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 : 

 

Art. 1. Se aprobă subvenționarea unităților de asistență socială din municipiul Târgu Mureș 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. 



 

 

 

Art. 2.  Se aprobă Ghidul solicitantului ( anexa nr. 1) cu privire la acordarea de subvenții din 

bugetul Consiliului local municipal Târgu Mureş, asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială de interes local 

 

Art. 3. Se stabilește nivelul mediu lunar al subvenției care se acordă de la bugetul local pentru 

o persoană asistată, conform Grilei de calcul (anexa nr. 2), coloana ”H”, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre;  

 

Art. 4.  Se acordă subvenții unităților de asistență socială în limita capacității acestora de a 

administra și acorda serviciile sociale, conform deciziei și licenței de funcționare acordate de către 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale  

 

Art. 5.  Se aprobă liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale: 

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

cu risc de marginalizare socială; 

- asistenţa  socială a persoanelor cu dizabilități; 

- asistenţa  socială a persoanelor vârstnice; 

- asistența socială a persoanelor cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, 

alte substanțe toxice, jocuri de noroc, etc; 

 

Art. 6. Se stabilește data limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției ca fiind 

ultima zi lucrătoare a lunii septembrie a fiecărui an 

 

Art. 7. La momentul intrării în vigoare a  prezentei hotarâri se abrogă prevederile HCL nr. 

33/2017 și HCL nr 215/2020  

Art. 8. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de 

Asistență Socială Târgu Mureș. 

Art. 9.  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. 

 

Art. 10.  Prezenta hotărâre se comunică:  

    -   Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș; 

 

 

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 1 voturi „abținere”) 

 

 


