
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL  
ORAŞULUI  

TÂRGU NEAMŢ 
 

 

PROIECT 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 H.C.L. a orașului Târgu- Neamț nr. 48 din 28.02.2017  

Consiliul local al oraşului Târgu-Neamţ, întrunit în sedința ________ 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-  Legii nr. 292/ 2011 a asistenței sociale; 
-  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 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; 

- 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;  

          -H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 
și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
       -Hotărârea nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale; 
        - art. 15 alin. 2, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 si alin. 2 din Constituția 
României, republicată; 

- art. 3 și 4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. 2 din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009 
republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1 alin. 2, art. 3, art. 95 alin. 2, art. 96, art. 98, art. 105 alin. 1, art.  129 alin. 1, 
alin. 2 lit. a coroborat cu alin. 3 lit. c, raportate la cele ale art. 155 alin. 1 lit. c art. 409, 
art. 610 alin. 1, art. 611 alin. 1 si alin. 2 , art. 612 din OUG nr. 57 privind Codul 
Administrativ; 

- art. 2 alin. 2, art. 41 alin. 5, art. 50 alin. 4 , art. 58, art. 59 , art. 61, art. 62 si art. 70 
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată , cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 

- Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

REPARTIZAT LA : 

Comisiile Consiliului local nr. : 1,2,3 

Direcţia  de Asistență Socială a orașului Târgu-Neamț 

 

Data depunere avize/rapoarte:    .           /    _________ 

 

Primar,                    Secretar general UAT, 

 Vasilică HARPA                     Jr. Isabela SABIN 



- Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
       - Luând act de Referatul de aprobare  înaintat de Primarul orașului Târgu–Neamț, şi 
Raportul de Specialitate întocmit de Direcția de Asistență Socială a orașului Târgu-
Neamț, înregistrate cu nr. 2867/04.11.2020; 

În conformitate cu prevederile Codului Administrativ, LEGEA-CADRU nr.153 din 
28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

În temeiul prevederilor art.127 alin.3, art.129 alin. 2 lit.a și.d,  alin.3 lit.  a, c și d, 
art.139 alin.1, art.140 alin.1, și ale art. 196 alin. 1 lit.a  din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU-NEAMȚ 
adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1.  Se aprobă modificarea art.1 din H.C.L. a orașului Târgu- Neamț nr. 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 Târgu-Neamț, delegat 
cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale; 
-         ................ - membru - consilier local; 
-         ................ - 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 Târgu- Neamț; 
-        Vasiliu Elena- membru - inspector Principal  - Primaria Târgu Neamț; 
-         Huțanu Alina – membru -Consilier Juridic - Direcția de Asistență Socială a 
Orașului Târgu Neamț; 
-         Arsene Maria – secretar comisie- șef serviciu - Direcția de Asistență Socială a 
Orașului Tîrgu- Neamț 
 
Art. 2.  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 48 a orașului Târgu- Neamț din 28.02.2017 
rămân neschimbate. 
 
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de 
Asistență Socială a Orașului Târgu -Neamț - prin compartimentele de specialitate .   
 
 Art.3. Secretarul oraşului Târgu -Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Harpa Vasilică 
 
                  AVIZAT LEGALITATE, 

                 Secretar general oraş, 
            Cons. Jr.Sabin Isabela 



 

             
                                                                           
 
                                                 
 
                 
      Nr. 2867 /04.11.2020 
  

REFERAT DE APROBARE  

 
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 H.C.L. a orașului Târgu- Neamț nr. 48 din 

28.02.2017  
 

 

 
Având în vedere următoarele prevederi legale :  

- 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. 

 

   Ținând cont de încetarea de drept a calității de consilier local pentru 2(doi) membri ai comisiei de 
selecționare constituită la nivelul consiliului local pentru subvenţiile acordate din bugetul local pentru 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială; 
 
        supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local a Orașului Târgu -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, 

VASILICĂ   HARPA 
 
 
 
 



 
  
 
 
 

                
            Nr.  .2867 / 04.11.2020  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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 H.C.L. a orașului Târgu- Neamț nr. 48 din 

28.02.2017  
 

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

Pentru a completa serviciile sociale furnizate de Direcţia de Asistenţă Socială a Orașului Târgu-
Neamț și a veni în sprijinul organizaţiilor neguvernamentale care furnizează servicii sociale pentru 
cetăţenii Orașului Târgu- Neamț, se vor  încheia convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială, 
între Consiliul Local al Orașului Târgu- Neamț – prin Direcţia de Asistenţă Socială Orașului Târgu- 
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. (1, )(2) următoarele:  
(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, 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 încetarea de drept a calității de consilier local pentru 2(doi) membri ai comisiei de 
selecționare constituită la nivelul consiliului local pentru subvenţiile acordate din bugetul local pentru 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială 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 

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. 

Director executiv, 
Ioan Vlad Angheluță 

 
   Serviciul economico – financiar                                                    Compartiment Juridic      
         Tataru Farmuș Maria                                                                     Huțanu Florina-Alina 


