
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea componenței Comisiei 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, constituită prin HCL a 
orașului Tîrgu Neamț nr. 48 din 28.02.2017  

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 Normei 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 

- HCL a orașului Tîrgu Neamț nr. 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  

- Dispoziția primarului nr. 514 din 14.08.2018 privind detașarea în interesul 
serviciului a doamnei Tanasă Carmen 

- Dispoziția primarului nr. 567 din 10.09.2018 privind mutarea definitivă a doamnei 
Anton Valerica Mirela 

Luând act de expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ nr 14587 din 
18.10.2018 și de raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială a Orașului Tîrgu 
Neamț nr.  3103 din 18.10.2018. 
 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 modificarea art.1 din HCL a orașului Tîrgu Neamț 48 din 
28.02.2017 privind componența Comisiei 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, astfel: 
 
- Apopei Vasile – președinte comisie - Viceprimar al Orașului Tîrgu Neamț, delegat cu 
atribuţii în domeniul asistenţei sociale; 
-Bistriceanu Ciprian - membru - consilier local; 
- Onu Gică - membru - consilier local; 
 - Andronic Elena – membru –inspector superior – Direcția Buget Contabilitate, Resurse 
Umane și Dezvoltare Locală 
- Varvara Milona Eugenia – membru- inspector superior, Direcția de Asistență Socială a 
 Orașului Tîrgu Neamț 
- Vasiliu Elena- membru - inspector Asistent - Direcția de Asistență Socială a Orașului Tîrgu 
Neamț 



- Huțanu Alina – membru -Consilier Juridic - Direcția de Asistență Socială a Orașului Tîrgu 
Neamț 
- Arsene Maria – secretar comisie- șef serviciu - Direcția de Asistență Socială a Orașului 
Tîrgu Neamț 
          Celelalte prevederi ale HCL 48 a orașului Tîrgu Neamț din 28.02.2017 rămân 
neschimbate. 
 
          Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de 
Asistență Socială a Orașului Tîrgu Neamț - prin compartimentele de specialitate .   
 
         Art.3. Secretarul orașului Tirgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei 
hotărâri instituțiilor și membrilor comisiei, prin Compartimentul Administrație Publică 
Locală. 
 
 
                                                                    Inițiator, 

Primar 
Harpa Vasilică 

 
 
 

 Avizat pentru legalitate 
                                                                               Secretar oras, 

                                                                              jr. Sabin Isabela 



PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 

PRIMAR 

NR .  14587  din 18.10.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei 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, 
constituită prin HCL a orașului Tîrgu Neamț nr. 48 din 28.02.2017  

 

Având în vedere următoarele prevederi legale :  
1. H.G. 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, cu 
modificările şi completările potrivit H.G. nr. 942/2005 şi H.G. nr. 1217/2008: 
 

Art. 5 

(1) Evaluarea şi selecţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor se realizează de către comisia de 

evaluare şi selecţionare, denumită în continuare comisie, constituită la nivelul agenţiei 

judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază 

teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia, pentru subvenţiile acordate din bugetul de 

stat, sau, după caz, la nivelul consiliului local, pentru subvenţiile acordate din bugetul local. 

(2) Componenţa şi modul de organizare şi de funcţionare a comisiei se stabilesc prin decizia 

directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv prin 

hotărâre a consiliului local. 

 

supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local a Orașului Tîrgu Neamț proiectul de 
hotărâre privind modificarea componenței Comisiei 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. 

 

                                                       INIȚIATOR 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT                Aprobat 
Direcţia de Asistenţă Socială a Orașului Tirgu Neamț                PRIMAR 
Nr  3103  / 18.10.2018 Harpa Vasilica 
 
 

Raport de Specialitate   
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei 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, constituită prin HCL a orașului Tîrgu Neamț nr. 48 din 

28.02.2017  

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Orașului Tîrgu Neamț,  ca serviciu public de asistenţă 
socială care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Orașului Tîrgu Neamț, 
furnizează servicii sociale şi acordă beneficii sociale pentru cetăţenii Orașului Tîrgu Neamț 
aflaţi în situaţii de dificultate socială. 
 

Pentru a completa serviciile sociale furnizate de Direcţia de Asistenţă Socială a 
Orașului Tîrgu Neamț și a veni în sprijinul organizaţiilor neguvernamentale care furnizează 
servicii sociale pentru cetăţenii Orașului Tîrgu Neamț, se vor  încheia convenţii pentru 
acordarea de servicii de asistenţă socială, între Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamț – prin 
Direcţia de Asistenţă Socială Orașului Tîrgu Neamț şi furnizorii privaţi de servicii sociale 
(ONG –uri şi organizaţii de cult), în temeiul Legii 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială. 
 

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 34/1998 prevede la art. 5, alin. (2) 
următoarele: ”Componenţa, modul de organizare şi de funcţionare a comisiei, precum şi grila 
de evaluare a asociaţiilor si fundaţiilor în vederea acordării subvenţiei se stabilesc prin 

hotărâre a consiliului local.” 
Prin HCL nr. 48 din 28.02.2017 s-a reglementat 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. 

Având în vedere: 
- Dispoziția primarului nr. 514 din 14.08.2018 privind detașarea în interesul 

serviciului a doamnei Tanasă Carmen 
- Dispoziția primarului nr. 567 din 10.09.2018 privind mutarea definitivă a doamnei 

Anton Valerica Mirela 
 

şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 
unităţi de asistenţă socială, ale Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
34/1998 aprobată prin H.G. nr. 1153/2001, ale art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 şi 
art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
 

PROPUNEM: 
  modificarea componenței Comisiei 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 prin înlocuirea unui membru și a 
secretarului acesteia. 
 

  Director executiv,              Compartiment financiar contabil,         Compariment juridic 

   Buduroi Emanuel    Domnica Mihaela-Cristina                      Huțanu Alina Florina 


