
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMT 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind stabilirea termenului de depunere a documentatiei de solicitare a subventiei  

pentru selectia ulterioara  celei prevazute la art. 3 alin (3) din Normele 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, 
până la data de 30.04.2017, pentru anul 2017 

 
 Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt; 

Având in vedere : 
-Legea nr. 34 din 20 ianuarie 1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 
- H.G. nr. 725/2016 din 5 octombrie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.153/2001 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;  
- Ordonanta nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale. 
          Analizând Expunerea de motive a Primarului orasului Tîrgu Neamţ, precum si Raportul de 
specialitate al Direcţiei de Asistenta socială Tirgu Neamţ, ambele înregistrate cu nr. 671 din 
17.02.2017 
 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 administratia publică locală republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

HOTĂRĂSTE: 
 
      Art. 1.  Se aprobă stabilirea termenului de depu 
nere a documentatiei de solicitare a subventiei  pentru selectia ulterioara  celei prevazute la art. 3 
alin (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 34/1998 privind acordarea unor 
subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială, până la data de 30.04.2017, pentru anul 2017 
      Art.2 . Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredintează Directia de Asistentă 
Socială a orasului Tîrgu Neamt si Comisia de Evaluare si Selectionare  a asociatiilor si fundatiilor. 
     Art.3. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotărâri tuturor părţilor interesate, prin Compartimentul Administraţie locală. 

Nr. 59 
din 28.02.2017 
                                                      Preşedinte de şedinţă, 
                                                        Consilier: Bor[ Paul 

                                                                                                                            Contrasemnează, 
 Secretar oraş, 

Jr. Laura Elena Maftei 
 

 
 
Total consilieri locali 19 
Prezenţi    18 
Pentru      18 
Împotrivă 
Abţineri 



 


