
 

 

 

 

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. 235 

din 29 iulie 2021 

 
privind aprobarea metodologiei ( Ghidul solicitantului ) 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 şedinţă ordinară de lucru, 

 

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr. 39714/5220DAS/28.05.2021 inițiat de Primar prin Direcţia de 

Asistență Socială Târgu Mureș privind aprobarea metodologiei (Ghidul solicitantului) 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. 46.395/2.269 din 28.06.2021, 

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

d) Amendamentele formulate în plenul Consiliului local. 

În conformitate cu prevederile : 

 art. 8, art. 22 și ale art. 31 din 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; 

 art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 196, alin. (1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

Art. 1. Se aprobă metodologia (Ghidul solicitantului) 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, prevăzut în Anexă, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



  

Art. 2. Se stabilește data de 31.08.2021 data limită de depunere a proiectelor de finanțare 

nerambursabilă în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș. 

Art. 4.  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. 5.  Prezenta hotărâre se comunică:  

    -   Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș; 

 

           

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 1 vot „abținere”) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


