
                                              
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor beneficia de subvenţii de la 

bugetul local al Orașului Tîrgu Neamț pentru acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 
2018, în baza Legii nr. 34/1998 și nivelul subvențiilor acordate  

 
Consiliul Local al orașului Tirgu Neamț, județul Neamț; 
Având în vedere prevederile: 

- Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor române cu personalitate 
juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială  
- H.G. nr. 1153/2001 pentru apobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
34/1998, modificată şi completată de H.G. nr. 942/2005 şi H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea 
standardelor de cost pentru serviciile sociale 
- Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi 
a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, modificată şi completată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorul serviciilor, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale; 
- HCL 48 din 28.02.2017  privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării 
subvențiilor din bugetul local în baza legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și 
fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență 
socială; 
- Ordonanței nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale. 
- raportul privind oportunitatea acordării subvenției nr. 2901/ 24.10.2017  întocmit de Comisia de 
evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează 
şi administrează unităţi de asistenţă socială, care pot primi subvenţii de la bugetul local. 

Luând act de expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ și de raportul de 
specialitate al Direcției de Asistență Socială a Orașului Tîrgu Neamț , ambele înregistrate sub nr.  
3390  din  08.11.2017. 

Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamţ. 
 În temeiul art. 36, alin.2, lit.d, alin.6 lit.a pct.2, art. 45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b şi ale art.117 
lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 
            Art. 1.   Se aprobă lista asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială in 
orașul Tîrgu Neamț și care au fost selecționate in vederea acordăriide subvenții de la bugetul local 
pentru anul 2018 și nivelul subvențiilor acordate conform Anexei care face parte integrantă din 
hotărâre. 

   Art.2.  Secretarul orașului Tirgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei 
hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate, prin Compartimentul Administrație Publică Locală. 
 
Nr._328___________ 
din  24.11.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Rucsăndescu Ion 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                   Secretar oraş, 
                                    Cons.jur. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 
Prezenţi: 
Pentru: 
Împotrivă: 
Abţineri:     


