
R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 236 

din 29 iulie 2021 
 

privind componența Comisiei de evaluare, selecționare și jurizare în vederea selecționării și 

atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă pentru finanțarea nerambursabilă din 

bugetul local al Municipiului Târgu Mureș prin  Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, a 

organizațiilor neguvernamentale care își propun să sprijine inițiative și acțiuni în domeniul 

asistenței sociale „Coeziune socială în comunitate”, pentru anul 2021 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, 

 

Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 45753/5925 DAS/23.06.2021 inițiat de Primar prin Direcția de 

Asistență Socială Târgu Mureș privind componența comisiei de evaluare, selecționare și jurizare în 

vederea selecționării și atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă pentru finanțarea 

nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș prin  Direcția de Asistență Socială 

Târgu Mureș, a organizațiilor neguvernamentale care își propun să sprijine inițiative și acțiuni în 

domeniul asistenței sociale „Coeziune socială în comunitate”, pentru anul 2021, 

b) Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație 

Publică Locală nr. 48.942/2.352 din 06.07.2021, 

c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureş, 

d) Amendamentele și propunerile din cadrul ședinței Consiliului local. 

În conformitate cu prevederile: 

 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 

 HCL nr. 69/25.03.2021 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2021, capitolul I, lit. C; 

 HCL nr. 95/16.04.2021 privind aprobarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale-

Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021, modificat și completat prin HCL nr. 133/22.04.2021; 

 Legii nr. 24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 

 art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. 7 lit. „b”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 243 alin. (1) 

lit. „a” și ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

H o t ă r ă ș t e : 
 

Art. 1. Se aprobă componența Comisiei de evaluare, selecționare și jurizare în vederea 

selecționării și atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă pentru finanțarea nerambursabilă 

din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș prin  Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, a 

organizațiilor neguvernamentale care își propun să sprijine inițiative și acțiuni în domeniul 

asistenței sociale „Coeziune socială în comunitate”, pentru anul 2021, după cum urmează: 

1. Kakassy Blanka – consilier local,  

2. Venczi Vidor Janos – consilier local, 

3. ONG ................... ,  

4. ONG ................... ,  

5. Andreia Moraru, Director Executiv Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, 

6. Cseresznyés Ibolya, Inspector superior Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, 

7. Szabadi Ernő Loránd, Inspector asistent Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, 

Secretar: Kristóf Emese, Inspector superior Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș. 

 



 

 

Art. 2. Se aprobă componența Comisiei de soluționare a contestațiilor asupra modului de 

respectare a procedurii privind selecția propunerilor de finanțare depuse în baza Legii nr. 350/2005 

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de 

interes general, după cum urmează: 

1. Szabó Péter – consilier local, 

2. Kiss Zoltán – consilier local, 

3. ONG ...................., 

4. ONG ....................., 

5.Todoran Carmen Corina, Director Executiv Adjunct, Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, 

6. Crina Cotruș, Șef Serviciu Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, 

7. Szőcs Zsuzsanna – Anna, Șef Serviciu Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, 

Secretar: Kristóf Emese, Inspector superior Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș. 

 

Art. 3. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare, 

selecționare și jurizare în vederea selecționării și atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă 

pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș prin  Direcția de 

Asistență Socială Târgu Mureș, a organizațiilor neguvernamentale care își propun să sprijine 

inițiative și acțiuni în domeniul asistenței sociale „Coeziune socială în comunitate”, pentru anul 

2021, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția 

de Asistență Socială Târgu Mureș precum și membrii Comisiei de evaluare,  selecționare și jurizare.  

 

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.  

- Membrilor Comisiei. 

 

        

                                                                                                                 Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” și 2 voturi  „abținere”) 


