
Lista cuprinzând asocia�iile / funda�iile pentru care au fost aprobate subven�ii pe anul 2017, perioada octombrie � decembrie în baza Legii nr. 34/1998, H.G. nr. 

1153/2001 cu modific!rile "i complet!rile ulterioare, HCL nr. 254/28.09.2017         

 

Nr. 

crt. 

Asocia�ie/ 
Funda�ie 

Nr. de beneficiari 

 i categoria 

asistat! 

Categorii de cheltuieli Valoarea"total!"a"proiectului Perioada 

pentru care 

se"solicit!"
subven�ia 

de la 

bugetul 

local 

pentru anul 

2017 

Nr. de beneficiari, perioada, 

categoria"de"cheltuieli" i"
aloca�ia"bugetar!"propus!"
de la bugetul local pentru 

anul 2017 octombrie - 

decembrie 

(lei) 

Solicitate a fi 

acoperite de 

la bugetul local 

Acoperite din 

bugetul"funda�iei/ 
asocia�iei 

Subven�ia"
solicitat! 

pt. anul 2017 în 

baza L.34/1998, 

de la bugetul 

local, 

conform cererii 

anexa B 

Contribu�ia"
asocia�iei/ 
funda�iei"
pentru 

anul 2017 

conform 

cererii, 

anexa B 

1 Asocia�ia"Caritas"Asisten�!"
Social!- Filiala 

Organiza�iei"Caritas"Alba"
Iulia 

Centrul de zi pentru vârstnici 
�Maica Tereza� 

Licen�a de func�ionare 

Seria LF nr. 0005150 

40  persoane 

vârstnice peste 65 ani 

domicilia�i în Mun. 

Tîrgu Mure"; 

defavoriza�i 
economic, social, 

medical 

- cheltuieli de personal 

(salarii) 

- cheltuieli pentru 

carburan�i  

- cheltuieli de între�inere 
�i gospod�rie (iluminat, 

ap�, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

 

 

- cheltuieli  de 

între�inere �i 
gospod�rie: iluminat,  

ap�, canal salubrizare 

�i telefon, etc. 

- cheltuieli de personal 

(salarii) 

- cheltuieli pentru  

carburan�i 

- cheltuieli cu hran� 

35.000,00 

175,00 lei  

persoan�/lun� 

29.280,00 august �  

decembrie 

40  persoane asistate;  

 

- cheltuieli de personal 

(salarii) 

- cheltuieli pentru carburan�i  

- cheltuieli de între�inere 

(iluminat, ap�, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

 

40  pers. x 3 luni x 175,00 lei  

21.000,00  lei 

 

2 Asocia�ia Hifa România  
S� construim poduri 

(Building Bridges) � Centru 

de zi 

Licen�� de func�ionare  

Seria LF nr. 0008126 

30 persoane adulte cu 

dizabilit��i �i familiile 
lor 

- cheltuieli de personal 

(salarii) 

- cheltuieli cu hrana 

pentru persoanele asistate 

- cheltuieli de între�inere 

( iluminat, ap�, canal, 
salubrizare, telefon, etc.) 

- cheltuieli cu obiecte de 

inventar de mic� valoare  

- cheltuieli de transport �i 

pt. func�ionarea 
mijloacelor de transport  

- alte cheltuieli 

(consumabile )  

 

- cheltuieli de personal 

(salarii) 

- cheltuieli cu hrana 

pentru persoanele 

asistate 

- cheltuieli de 

între�inere ( iluminat, 

ap�, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

- cheltuieli cu obiecte 

de inventar de mic� 
valoare  

- cheltuieli  pt. 

func�ionarea 

mijloacelor de 

transport  

- alte cheltuieli 

(consumabile) 

 

26.250,00 

175 lei/ 

persoan�/lun� 

69.610,00 august - 

decembrie 

30 persoane asistate; 

 

- cheltuieli de personal (salarii) 

- cheltuieli cu hrana pentru 

persoanele asistate 

- cheltuieli de între�inere 

(iluminat, ap�, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

- cheltuieli cu obiecte de 

inventar de mic� valoare  

- cheltuieli de transport �i pt. 

func�ionarea mijloacelor de 

transport  

- alte cheltuieli(consumabile) 

 

  30 pers. x 3 luni x 175,00 lei 

 15.750,00  lei 

 

  



Nr. 

crt. 

Asocia�ie/ 
Funda�ie 

Nr. de beneficiari 

!i categoria 

asistat" 

Categorii de cheltuieli Valoarea total" a proiectului Perioada 

pentru care 

se solicit" 
subven�ia 

de la 

bugetul 

local 

pentru anul 

2017 

Nr. de beneficiari, perioada, 

categoria de cheltuieli !i 
aloca�ia bugetar" propus" 
de la bugetul local pentru 

anul 2017 octombrie - 

decembrie 

(lei) 

Solicitate a fi 

acoperite de 

la bugetul local 

Acoperite din 

bugetul funda�iei/ 
asocia�iei 

Subven�ia 
solicitat� 

pt. anul 2017 în 

baza L.34/1998, 

de la bugetul 

local, 

conform cererii 

anexa B 

Contribu ia!
asocia iei/ 
funda iei!
pentru 

anul 2017 

conform 

cererii, 

anexa B 

3 Funda ia!Rheum - Care 

Centru de zi de asisten�� �i 

recuperare pentru persoane 

vârstnice 

Licen�a de func�ionare 

Seria LF nr. 0008144 

40 persoane vârstnice 
cu deficien�e, 

dizabilit��i 

neuromotorii cu 

venituri sc�zute 

- cheltuieli de personal 

(salarii) 

- cheltuieli de între�inere 

( iluminat, ap�, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

 

 

 

- cheltuieli de personal 

(salarii) 

- cheltuieli de 

între�inere ( iluminat, 

ap�, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

- cheltuieli cu materiale 

sanitare �i de cur��enie 

pentru beneficiari  

- alte cheltuieli 

28.000,00 

175,00lei/ 

persoan�/lun� 

65.850 septembrie -  

decembrie 

40 persoane asistate 

 

- cheltuieli de personal 

(salarii) 

- cheltuieli de între�inere ( 

iluminat, ap�, canal, 
salubrizare, telefon, etc.) 

 

   40 pers.  x 3 luni x 175,00 lei 

21.000,00  lei 

4 Funda ia!Cre"tin�!Rhema 

Centru de îngrijire �i 

asisten��  �Iona� 

Licen�a de func�ionare 

provizorie nr. 

D365/03.07.2017 

Valabil pân� la data: 

03.07.2018 

10 persoane asistate: 

copii �i tineri 

seropozitivi HIV 

SIDA care au fost 

abandona�i în clinica 

de boli infec�ioase  

- cheltuieli cu materiale 

didactice pt. persoanele 

asistate  

- cheltuieli cu obiecte de 

inventar de mic� valoare 

sau de scurt� durat�  

- cheltuieli cu materiale 

sanitare pt. persoanele 

asistate  

 

 

- cheltuieli de personal 

(salarii) 

- cheltuieli cu hran� 

pentru beneficiari 

- cheltuieli de 

între�inere 

- cheltuieli cu materiale 

didactice, materiale 

sanitare �i de cur��enie 

- cheltuieli de 

transport, carburan�i �i 

lubrifian�i  

12.500 

250,00 lei /  

persoan�/lun� 

293.300 august �  

decembrie 

10 persoane asistate 

 

- cheltuieli cu materiale 

didactice pt. persoanele asistate  

- cheltuieli cu obiecte de 

inventar de mic� valoare sau de 

scurt� durat�  

- cheltuieli cu materiale sanitare 

pt. persoanele asistate  

 

 10  pers.  x 3 luni x 250,00 lei 

7.500,00 lei 

5 Funda ia!Cre"tin�!Rhema 

Centrul de zi pentru copii 

afla�i în situa�ie de risc de 

separare de p�rin�i � Ioana 

Licen�a de func�ionare 
provizorie nr. 

303/31.05.2017 

Valabil pân� la data: 

30.05.2018 

28 persoane asistate: 

copii (3-7 ani) 

proveni�i din mediu 

precar, sub nivelul 

minim de trai, 

familiile de 

provenien�� sunt de 

etnie rom�, cu 

domiciliul în Tîrgu 

Mure� 

- cheltuieli cu hran�, 

prepararea �i înc�lzirea 

hranei pentru persoanele 

asistate 

- cheltuieli de transport �i 
carburan�i, lubrifian�i 

- cheltuieli de între�inere 

( iluminat, ap�, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

- cheltuieli cu materiale 

pentru cur��enie pt. 

persoanele asistate  

 

- cheltuieli de personal 

(salarii) 

- cheltuieli cu hran�, 

prepararea �i înc�lzirea 

hranei pentru 

persoanele asistate 

- cheltuieli de 

între�inere ( iluminat, 

ap�, canal, salubrizare, 

telefon, etc.) 

- cheltuieli cu materiale 

pt. cur��enie �i sanitare 

pt. persoanele asistate 

- chelt. de transport,  

carburan�i �i lubrifian�i  

24.500,00 

175 lei/ 

persoan�/lun� 

106.400,00 august �  

decembrie 

28 persoane asistate  

 

- cheltuieli cu hran�, 

prepararea �i înc�lzirea hranei 

pentru persoanele asistate 

- cheltuieli de transport �i 

carburan�i  

- cheltuieli de între�inere ( 

iluminat, ap�, canal, 

salubrizare, telefon, etc.) 

- cheltuieli cu materiale pt. 

cur��enie pt. persoanele asistate 

 

  28 pers.  x 3 luni x 175,00 lei 

 14.700,00  lei 



Nr. 

crt. 

Asocia ie/ 
Funda ie 

Nr. de beneficiari 

"i categoria 

asistat� 

Categorii de cheltuieli Valoarea total�!a!proiectului 

Perioada 

pentru care 

se!solicit�!
subven ia 

de la 

bugetul 

local 

pentru anul 

2017 

Nr. de beneficiari, perioada, 

categoria!de!cheltuieli!"i!
aloca ia!bugetar�!propus�!
de la bugetul local pentru 

anul 2017 octombrie - 

decembrie 

(lei) 

Solicitate a fi 

acoperite de 

la bugetul local 

Acoperite din 

bugetul funda�iei/ 
asocia�iei 

Subven�ia 
solicitat! 

pt. anul 2017 

în 

baza 

L.34/1998, 

de la bugetul 

local, 

conform 

cererii anexa 

B 

Contribu�ia 
asocia�iei/ 
funda�iei 
pentru 

anul 2017 

conform 

cererii, anexa B 

6 Funda�ia Mâini Dibace  
Centrul de zi pentru 

persoane adulte cu 

dizabilit��i  

Licen�a de func�ionare 

Seria LF nr. 0000497 

 

37 persoane asistate: 

persoane cu 

dizabilitate mintal�, 
locomotor sau cu 

polihandicap 

- cheltuieli de personal 

(salarii) 

- cheltuieli pentru 

carburan�i necesari 

func�ion�rii mijloacelor 

de transport 

-cheltuieli de 

între�inere !i 

gospod�rie ( înc�lzire, 
iluminat, ap�, canal, 

salubrizare, po!t�, 

telefon , etc.) 

- cheltuieli de personal 

(salarii) 

- cheltuieli pentru 

carburan�i necesari 

func�ion�rii mijloacelor 

de transport 

-cheltuieli de între�inere 

!i gospod�rie ( înc�lzire, 

iluminat, ap�, canal, 
salubrizare, po!t�, 

telefon , etc.) 

25.900,00 

175 lei / 

persoan�/lun� 

136.000,00 septembrie- 

decembrie 

37 persoane asistate: 

 

- cheltuieli de personal 

(salarii) 

- cheltuieli pentru carburan�i 

necesari func�ion�rii 

mijloacelor de transport 

-cheltuieli de între�inere !i 

gospod�rie ( înc�lzire, 
iluminat, ap�, canal, 

salubrizare, po!t�, telefon , 

etc.) 

 

37 pers. x 3 luni x 175,00 lei 

19.425,00 lei 

           

Secretar Comisie � persoan� de contact : Cseresznyes Ibolya 

Tel: 0265 � 268330 int 281 

Email: social2@tirgumures.ro 
 

 

 

 
 


