
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
 

PROIECT 
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 

2019, în baza Legii nr. 34/1998 și nivelul subvențiilor acordate  
 

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

- Legii nr. 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. 3519/ 27.11.2018 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  si de raportul 
de specialitate al Direcției de Asistență Socială a Orașului Tîrgu Neamț ambele  înregistrate,  
sub nr.  3608/ 06.12.2018 din  06.12.2018.  
 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 lista asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială în 
orașul Tîrgu Neamț și care au fost selecționate in vederea acordării de subvenții de la bugetul 
local pentru anul 2019 și nivelul subvențiilor acordate conform Anexei care face parte 
integrantă din hotărâre. 
Art.2.  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de  
Asistență Socială a orașului Tîrgu Neamț. 
Art. 3. Secretarul orașului Tîrgu Neamț va asigura publicitatea și comunicarea prezentei 
hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate, prin Compartimentul Administrație Publică 
Locală. 
                                                                    Inițiator, 

Primar 
Harpa Vasilică 

 
                                                                              Avizat pentru legalitate 

                                                                               Secretar oras, 
                                                                                                                         jr. SABIN ISABELA 



CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT                Aprobat 
Direcţia de Asistenţă Socială a Orașului Tîrgu Neamț                PRIMAR 
Nr .  ……..      / ………… Harpa Vasilică  
 

Raport de Specialitate 

la proiectul de 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 2019, în baza Legii nr. 34/1998 și nivelul subvențiilor 

acordate 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Orașului Tîrgu Neamț,  ca serviciu public de asistenţă 
socială ce 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, în anul 2019 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. 

Subvenţiile acordate din bugetul local vor acoperi unele costuri legate de furnizarea 
serviciilor sociale, constituind un instrument de creştere a calităţii serviciilor oferite populaţiei 
vulnerabile. 

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române 
cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, aprobată prin H.G. 
1153/2001 asigură cadrul legal propice pentru o colaborare optimă între autoritatea publică 
locală a Orașului Tîrgu Neamț şi furnizorii privaţi care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială, deoarece subvenţia se acordă într-un mod transparent, asigurând condiţii 
egale tuturor solicitanţilor. 
 Având in vedere raportul privind oportunitatea acordării subvenției nr.3519/ 
27.11.2018  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 constituită in baza 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 prin care 
Fundația Filantropica Omenia Tîrgu Neamt  a fost evaluată cu un  punctaj final de 80 de 
puncte pentru 30 de persoane asistate cu 175 lei lunar/ persoană; 
 

PROPUNEM: 

1.  Acordarea de subvenții de la bugetul local al Orașului Tîrgu Neamț pentru anul 2019  
Fundației Filantropică Omenia Tîrgu Neamț  în  cuantum de 63.000 lei  pentru un numar de 
30 de beneficiari, repectiv 175 lei / beneficiar/ lună. 
 

 

Director executiv             Compartiment  Financiar Contabil        Compartiment   juridic 

 Buduroi Emanuel         Vasiliu Elena                                           Huțanu Alina 
 

 



PRIMARIA ORASULUI TIRGU NEAMT 

Nr .  .........    din  ................. 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de 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 2019, în baza Legii nr. 34/1998 și nivelul subvențiilor acordate 
 

Având în vedere următoarele prevederi legale :  
1. Legea nr.292/2011 Legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare :  
- art.139  alin (1)  „Asociațiile și fundațiile, precum și cultele recunoscute de lege, în calitate de 

furnizori privați de servicii sociale, pot primi subvenții alocate de la […] bugetele locale […], 

ca formă de sprijin în vederea înființării, dezvoltării, diversificării și asigurării continuității 

serviciilor sociale acordate de aceștia”.  
2. Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială : 
- art. 1 alin. (1) : "Asociaţiile şi fundaţiile cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, pot primi subvenţii alocate […] de la bugetele 

locale, care vor fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistenţă socială acordate 

persoanelor care, potrivit dispoziţiilor legale, au dreptul să beneficieze de acestea. "  
- art. 1 alin. (3) : "De la bugetele locale se pot aloca subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române 

cu personalitate juridică a căror activitate de asistenţă socială se adresează beneficiarilor  

dintr-un singur judeţ […]." 

3. 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.1,alin.3 ”Asociaţiile şi fundaţiile pot primi subvenţii de la bugetele locale, dacă 

îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) şi administrează unităţi de asistenţă 

socială care se adresează beneficiarilor dintr-un singur judeţ  

b)sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca 

furnizori de servicii sociale, potrivit legii; 

c)deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie; 

d)solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.” 

 4. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale   

− art. 4 alin. (2) lit. f: „furnizor de servicii sociale acreditat este furnizorul definit la art. 37 

din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, căruia i se recunoaște dreptul de a acorda servicii 

sociale” 

− art. 4 alin. (2) lit. g: „serviciu social acreditat este serviciul definit la art. 27 alin. (1) din 

Legea nr. 292/2011, căruia i se conferă dreptul de a funcționa” 

 5. 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; 

              Propun spre analiză și aprobare  Consiliului Local Tîrgu Neamț 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 2019, în baza Legii nr. 34/1998 
și nivelul subvențiilor acordate; 

INIȚIATOR 
PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 



Anexa  la HCL………..din……………….. 

 

Lista 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 2019, în 

baza Legii nr. 34/1998 și nivelul subvențiilor acordate 

 

 

 Nr.Crt Asociaţiile şi fundaţiile care vor beneficia de 

subvenţii de la bugetul local al Orașului Tîrgu 

Neamț pentru acordarea de servicii de asistenţă 

socială în anul 2019  

Nivelul subvenției 

acordate 

1. Fundația Filantropica Omenia Tîrgu Neamț           63.000,00 lei 

 

 


