
R O M Â N I A  
JUDEŢUL  MURE Ş         
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURE Ş         
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 393 

din  18  decembrie  2014 

 
 

privind aprobarea alocaţiilor bugetare pentru perioada ianuarie - decembrie 2015 pentru  
asociaţiile/fundaţiile selecţionate în baza Legii nr.34/1998 şi a H.G. nr.1153/2001 cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

 
 Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 
 

Văzând expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureş, nr. 54024/21.11.2014- 
prin Serviciul Activităţi Culturale, Sportive, de Tineret şi Locativ cu privire la aprobarea alocaţiilor 
bugetare pentru perioada ianuarie - decembrie 2015 pentru  solicitanţii de subvenţii în baza Legii 
nr.34/1998 cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr.1153/2001 cu modificările şi 
completările ulterioare şi cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate,  

În conformitate cu prevederile  Legii nr.34 din 1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi 
de asistenţă socială, ale H.G. nr.1153 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind aplicarea prevederilor Legii nr.34/1998  cu modificările şi completările 
ulterioare şi H.G. nr.1024 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a 
furnizorilor de servicii sociale. 

În temeiul prevederilor art.36, alin.1,alin. 6 litera „a” punctul 2; art.45 şi art 115, alin. 1, 
litera b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată. 

 
H o t ă r ă ş t e : 

 
Art. 1   Se aprobă alocaţiile bugetare pentru perioada ianuarie – decembrie 2015, numărul 

mediu lunar de persoane asistate şi categoriile de cheltuieli pentru asociaţiile/fundaţiile selecţionate 
în baza  Legii 34/1998 –conform col.4 şi col.5 din anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează aparatul 
de specialitate al Primarului,  Direcţia Activităţi Social-Culturale şi Patrimoniale, Direcţia 
Economică şi Serviciul Public de Asistenţă Socială.  
 

       
               Contrasemnează              Preşedinte de şedinţă 
Secretarul Municipiului Tîrgu-Mure ş                   ing. Maior Sergiu-Claudiu 
                 Cioban Maria 

 
 



TABEL                                                    ANEXA 
cuprinzând asociaţiile/fundaţiile selecţionate în baza Legii nr.34/1998  pentru anul 2015 

 
 

Nr. 
Crt 

Denumire 
Asociaţie/Fundaţie şi unitatea de 

asistenţă socială 

Valoarea 
totală a 

proiectului 
lei 

Subvenţia 
solicitată  

lei 

Suma propusă de 
Comisie (lei)/an/ 

nr. mediu de 
persoane asistate 

lunar 

Categoriile de cheltuieli pentru care se acordă subvenţia 
de la bugetul local pe perioada  ianuarie – decembrie 2015 

0 1 2 3 4 5 

1.  Asociaţia Caritas Greco-Catolic -   Tîrgu-
Mureş  

 
Asistenţă la domiciliul persoanelor 

vârstnice 

82.200 41.600 28.083,6 lei/ 
30 persoane 

- cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate; 
-cheltuieli cu obiectele de inventar de mică valoare sau scurtă 
durată şi echipament pentru persoanele asistate; 
-cheltuieli cu materialele pentru curăţenie pentru persoanele 
asistate; 
-cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în  
funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii 
unitaţii de asistenţă socială 

2. Fundaţia UnitarCoop Tîrgu Mureş 
 

Asistenţă la domiciliul persoanelor 
vârstnice 

63.204 43.404 32.764,2 lei/ 
35 persoane 

- cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate; 
-cheltuieli cu materialele pentru curăţenie pentru persoanele 
asistate; 

3. Asociaţia Hifa- România ajutor pentru 
Toţi,  Tîrgu Mureş 

 
Asistenţă la domiciliul persoanelor cu 

dizabilităţi 

104.000 77.760 50.550,48 lei/ 
54 persoane 

-cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate; 
- cheltuieli cu materialele pentru curăţenie pentru persoanele 
asistate; 
-cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate 

4. Asociaţia Familiilor şi Familiilor Mari 
Marianum, Tîrgu Mureş 

 
Asistenţă la domiciliul persoanelor 

vârstnice 

28.976,84 14.400 14.041,8 lei / 
15 persoane 

-Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate; 
-cheltuieli cu materialele pentru curăţenie pentru persoanele 
asistate; 

5. Fundaţia Creştină Diakonia – filiala Tîrgu 
Mureş 

 
Asistenţă la domiciliul persoanelor 

vârstnice 

173.520 60.000 46.806 lei/ 
50 persoane 

-cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate; 
--cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate; 

 
 



0 1 2 3 4 5 
6. Fundaţia Curcubeu – Szivarvany – 

Rainbow Tîrgu Mureş 
 

Centru de zi pentru copiii rromi din Valea 
Rece 

213.714 49.800 49.792 lei/ 
98 persoane 

- cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate; 
- cheltuieli cu încălzirea şi prepararea hranei; 
- cheltuieli cu iluminatul; 
-cheltuieli cu plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
-cheltuieli cu materialele didactice pentru persoane asistate; 
- cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele asistate; 
-cheltuieli cu materialele pentru curăţenie pentru persoanele 
asistate; 
-cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în  
funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii 
unitaţii de asistenţă socială 

7. Fundaţia Talentum 
Tîrgu Mureş 

 
 

Centru de zi pentru copii şi tineri talentaţi 
proveniţi din familii aflate în dificultate 

99.318 62.150 46.992 lei/ 
40 persoane 

- cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate; 
-cheltuieli cu încălzirea şi prepararea hranei; 
- cheltuieli cu iluminatul; 
- cheltuieli cu plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, 

telefon; 
- cheltuieli cu materialele sanitare pentru persoanele 

asistate; 
- cheltuieli cu materialele pentru curăţenie pentru 

persoanele asistate; 
- cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele 

asistate; 
- cheltuieli cu obiectele de inventar de mică valoare sau 

scurtă durată şi echipament pentru persoanele asistate; 
8. Fundaţia Creştină Rhema  Tîrgu Mureş- 

Centrul de zi “Ioana” 
 

Centru de zi pentru copiii rromi din str. 
Dealului 

91.400 45.000 32.894,4 lei/ 
28 persoane 

- cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate; 
- cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi 

însoţitorii lor; 
- cheltuieli cu materialele pentru curăţenie pentru 

persoanele asistate; 
- cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în  

funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii 
unitaţii de asistenţă social. 

9. Fundaţia Creştină Rhema  Tîrgu Mureş - 
Casa “Iona”  

 
Centru rezidenţial pentru copii şi tineri cu 

HIV SIDA 

176.040 53.000 24.272,04 lei/ 
13 persoane 

- cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate; 
-cheltuieli cu obiectele de inventar de mică valoare sau scurtă 
durată şi echipament pentru persoanele asistate; 
- cheltuieli cu materialele pentru curăţenie pentru persoanele 
asistate; 
- cheltuieli pentru carburanţii şi lubrifianţii necesari în  



funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii 
unitaţii de asistenţă socială. 

Proiectele depuse de către fundaţiile/asociaţiile menţionate la poziţiile 1-9 au îndeplinit punctajul minim admisibil de 60 puncte 
 TOTAL:  1.032.372,84 447.114 326.196,52 lei  

  363 persoane asistate din care: 
                                                              130- persoane vârstnice; 
                                                              126 copii rromi; 

13 copii şi tineri cu HIV SIDA; 
                                                               54 persoane cu dizabilităţi; 

                                   40 copii şi tineri talentaţi proveniţi din familii aflate în dificultate 
 
NOTĂ: 
Conform evaluării  efectuate în şedinţele de lucru din  11 şi 21.11.2014 de către  Comisia pentru evaluarea şi selecţionarea proiectelor depuse în temeiul Legii 
nr.34/1998, pentru 2015. 
Comisia:  
1.dr. Dorin Florea_________________________ 
2.Maior Sergiu- Claudiu___________________________ 
3. Benedek Istvan__________________________________ 
4. Peti Andrei_____________________________________ 
5.Roman Ioana_____________________________________ 
6.Gujan Herman Cosmin Lucian_______________________ 
7.Bako L. Attila____________________________________ 
8.Kiss Imola______________________________________ 
9. Maior Marta____________________________________ 
10.Ciugudean Marina_______________________________ 
11. Ijac Dana______________________________________ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Secretar  Comisie: Fabian Adela 
 


