
 
 

          
HOTĂRÂREA NR.32 

 

PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA COMPONEN ŢEI COMISIEI DE EVALUARE ŞI 
SELECŢIONARE  A ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR ROMANE, CU PE RSONALITATE 

JURIDICA, CARE INFIINTEAZA SI ADMINISTREAZA UNITATI  DE ASISTENTA SOCIALA ÎN 
MUNICIPIUL TULCEA ÎN VEDEREA ACORD ĂRII SUBVENŢIILOR DE LA BUGETUL LOCAL, 
CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR. 34/1998 STABILIT Ă PRIN ANEXA NR. 1 A HOTĂRÂRII 

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 119/28 .11.2012  
 
 

Consiliul local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 01 februarie 2016; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea componenţei comisiei 
de evaluare şi selecţionare  a asociatiilor si fundatiilor romane, cu personalitate juridica, care 
infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala în municipiul Tulcea în vederea 
acordării subvenţiilor de la bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 34/1998, stabilită prin 
anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 119/28.11.2012, proiect din 
iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub 
nr. 1809/20.01.2016 şi raportul nr. 1810/20.01.2016 al Direcţiei Administraţie Publică Locală; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
        Având în vedere prevederile : 
- Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială stabileşte că 
asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi 
de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1153/2001 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, 
cu modificările şi completările ulterioare ; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 29/29.02.2012 pentru aprobarea 
Procedurii privind acordarea unor subvenţii de la bugetul local asociaţiilor şi fundaţiilor 
române, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în 
Municipiul Tulcea, conform prevederilor Legii nr. 34/1998 ; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 119/28.11.2012 privind stabilirea 
componenţei comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor române, cu 
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în municipiul 
Tulcea în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 
34/1998, a regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei şi a grilei de evaluare. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct. 2, art.45 alin.(1) şi (6), art.49 alin. 
(1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 . Se modifică şi se completează componenţa comisiei de evaluare şi selecţionare a 

asociaţiilor şi fundaţiilor române, cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează 



 
 

unităţi de asistenţă socială în municipiul Tulcea în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul 
local, conform prevederilor Legii nr. 34/1998, stabilit ă prin anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea nr. 119/28.11.2012, după cum urmează : 

PREŞEDINTE : - Dr. Ing. Hogea Constantin, Primarul Municipiului Tulcea 
MEMBRI : - Radu Valentina, consilier local ; 
                    - Pavel Viorica, consilier local ; 
                    - Chistrugă Corneliu Petre, consilier local; 
                    - Muhuleţ Alina, director economic Direcţia Economică, Primăria 

Municipiului Tulcea; 
                    - Iusuf Leventh, Secretarul Municipiului Tulcea; 
                    - Ivaşcu Fănica, expert, Serviciul Buget-Contabilitate, Primăria Municipiului 

Tulcea; 
SECRETAR: - Giurea Anca Cristina, expert, Serviciul Buget-Contabilitate, Primăria 

Municipiului Tulcea.    
Art. 2 Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 119/28.11.2012 se modifică şi se completează în mod corespunzător. 
Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  

nr. 119/28.11.2012 rămân neschimbate. 
        Art. 4 . Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
             
       Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 
prezenţi. 

 
            CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 p. SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr. IUSUF Leventh                                                           AMPLEEV Andrian 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


