
 HOTĂRÂREA NR. 63 
 

Privind alocarea sumei de 42.000 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 2017,  
pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2017, legal 
constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 42.000 lei din bugetul local al 
Municipiului Tulcea pe anul 2017, pentru acordarea unei subvenții Asociației Mâini Întinse, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor 
române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, proiect din 
iniţiativa Primarului Municipiului Tulcea; 

Având în vedere solicitarea Asociației Mâini Întinse, înregistrată sub nr. 29949/26.10.2016 și  
Raportul Direcției de Asistență și Protecție Socială din subordinea Consiliului Local Tulcea privind 
oportunitatea acordării subvenției Asociației Mâini Întinse, înregistrat sub nr. 21284/13.12.2016;  

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 
7101/15.03.2017 şi Raportul Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea înregistrat sub 
nr. 7103/15.03.2017; 

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, 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 și 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 5/26.01.2017 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 119/28.11.2012 privind stabilirea 
componenței comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române, cu personalitate 
juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Tulcea în vederea 
acordării subvențiilor de la bugetul local, conform prevederilor Legii nr. 34/1998, a regulamentului de 
organizare și funcționare a comisiei și a grilei de evaluare, modificată şi completată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 32/01.02.2016 şi prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr.130/20.12.2016. 

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 2, art. 45 alin. (1), (2) şi (6), art. 49 şi art. 115 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 42.000 lei din bugetul local al Municipiului Tulcea pe anul 

2017 pentru acordarea de subvenții Asociației Mâini Întinse, în conformitate cu prevederile Legii  
nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, conform contractului prevăzut în Anexa nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  



 
Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Tulcea să semneze în numele și pe seama 

Consiliului Local Tulcea contractul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcția Economică din 

cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi Direcția de Asistență și Protecție Socială din subordinea 
Consiliului Local Tulcea. 

 
Art. 4 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 

   
 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                         DRĂNICEANU Daniel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                Anexa nr.1 la H.C.L.nr. 63/30.03.2017 
 
                                                    

CONTRACT DE FINANŢARE 
PENTRU ACORDAREA DE SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

Nr. ..../........... 
 
    În baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române 
cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, 

CONSILIUL LOCAL TULCEA, cu sediul în Tulcea, strada Păcii, nr. 20, judeţul Tulcea, telefon: 
0240/511440, fax: 0240/517736, cod fiscal4321429, cont RO68TREZ24A685050200301X - deschis la 
Trezoreria Municipiului Tulcea, reprezentat prin Primarul Municipiului Tulcea,Dr.Ing.Constantin 
HOGEA, și ec. Alina ANTONESCU, având funcţia de Director Economic,  
    şi 

ASOCIAŢIA MÂINI ÎNTINSE, persoană juridică română cu sediul în Tulcea, strada Podgoriilor 
nr. 87A, judeţul Tulcea, telefon 0340/106000, cod fiscal 14635380, cont virament 
RO75RNCB0256043341490001,deschis la Banca Comercială Română Agenția Grigore Moisil Tulcea, 
reprezentată legal prin dl. Adrian POPA, având funcția de Președinte. 
    au convenit următoarele: 
 

I.     Obiectul contractului 
1. Acordarea de către Asociaţia Mâini Întinse prin Centrul de zi “Aproape de tine” a serviciilor de 

asistenţă socială, în conformitate cu fișa tehnică a unităţii de asistenţă socială, pentru un număr mediu 
lunar de 20 persoane asistate. 

2. Subvenționarea de către Consiliul Local al Municipiului Tulcea de la bugetul local a serviciilor 
de asistenţă socială acordate de Asociația Mâini Întinse, în limita sumei de 42.000 lei în anul 2017. 

3. Asociaţia Mâini Întinse se angajează să asigure din venituri proprii, conform bugetului unităţii 
de asistenţă socială cheltuieli curente de funcţionare, respectiv cu suma de 952.680 lei în bani şi/sau 
natură, după cum urmează: 

- în bani      62.700 lei; 
- în natură 889.980 lei. 

 
II.  Durata contractului 

1. Durata prezentului contract este de la 31.03.2017 până la data de 31.12.2017. 
 
    III. Obligaţiile asociaţiei/fundaţiei sunt: 

1. acordarea serviciilor de asistenţă socială potrivit fişei tehnice a unităţii de asistenţă socială; 
2. utilizarea subvenţiei în exclusivitate pentru serviciile de asistenţă socială acordate categoriilor de 

persoane asistate pentru care subvenţia a fost aprobată; 
3. depunerea, până la data de 5 a fiecărei luni, a raportului privind acordarea serviciilor de asistenţă 

socială şi utilizarea subvenţiei acordate în luna anterioară şi a cererii privind subvenţia pentru luna curentă 
la Consiliul Local al Municipiului Tulcea; 

4. depunerea, în termen de 15 zile de la data încetării convenţiei definitive, la Consiliul Local al 
Municipiului Tulcea a raportului privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei 
în anul pentru care a fost încheiată convenţia; 

5. menţionarea în documentele referitoare la activitatea de asistenţă socială a faptului că 
beneficiază de subvenţie de la bugetul local, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de 
asistenţă socială; 

6. comunicarea în termen de 30 de zile la Consiliul Local al Municipiuui Tulcea, în scris, a oricărei 
modificări cu privire la datele, informaţiile şi documentele care au stat la baza aprobării subvenţiei; 



7. asigurarea accesului la sediul Asociaţiei Mâini Întinseși la sediul unităţii de asistenţă socială a 
persoanelor împuternicite de Consiliul Local al Municipiului Tulcea să efectueze controlul privind 
acordarea serviciilor de asistenţă socială şi modul de utilizare a subvenţiei, precum şi punerea la dispoziţia 
acestora a documentelor solicitate; 

8. restituirea, în termen de 5 zile de la încetarea contractului, a sumelor primite cu titlu de 
subvenţie şi rămase necheltuite până la 31 decembrie. 
 
    IV. Obligaţiile  Consiliului Local al Municipiului Tulcea sunt: 
    1. acordarea, până la data de 25 a fiecărei luni, a subvenţiei aprobate; 
    2. acordarea de asistenţă de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistenţă socială şi 
utilizarea subvenţiei de către Asociaţia Mâini Întinse. 
 
    V. Forţa majoră 
    Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 
producerea forţei majore şi de a lua orice măsură care îi stă la dispoziţie în vederea încetării acesteia. 
    Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, orice parte 
are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca nici o parte să 
poată pretinde daune-interese. 
    Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentului contract. 
    În situaţia în care agenţia teritorială sau, după caz, consiliul local se află în imposibilitate de plată 
datorită unor cauze de forţă majoră şi în această perioadă serviciile de asistenţă socială au fost acordate cu 
respectarea condiţiilor care au stat la baza acordării subvenţiei, subvenţia se poate acorda şi retroactiv pe o 
perioadă care nu poate depăşi 3 luni calendaristice. 
    În cazul încetării forţei majore care a condus la imposibilitatea de plată, agenţia teritorială sau, după 
caz, consiliul local va notifica imediat asociaţiei/fundaţiei această situaţie. 
    În perioada în care, datorită unor cauze de forţă majoră, asociaţia sau fundaţia se află în imposibilitate 
de a acorda serviciile de asistenţă socială, subvenţia nu se acordă. 
 
    VI. Suspendarea contractului 
    Prezentul contract se suspendă în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la cap.III pct. 3 şi 7. 
    Consiliul Local al Municipiului Tulcea va notifica Asociaţia Mâini Întinse că subvenţia pe luna 
respectivă nu se mai acordă. 
 
    VII. Încetarea contractului 
    Prezentul contract încetează: 
    a) prin acordul de voinţă al părţilor; 
    b) prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părţi; 
    c) la data expirării duratei pentru care a fost încheiată, în cazul în care contractul nu a fost reziliat; 
    d) dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni. 
    În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract, partea lezată 
va notifica părţii în culpă să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor 
contractuale. 
    Dacă partea în culpă nu se conformează în termen de 15 zile de la primirea notificării, partea lezată 
poate rezilia în mod unilateral contractul. 
 
 
    VIII. Modificarea contractului 
    Modificarea prezentului contract poate fi făcută prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi. 
 
    IX. Litigii 
    În caz de litigiu părţile vor încerca soluţionarea acestuia în mod amiabil. 



    În cazul în care nu reuşesc soluţionarea în mod amiabil a litigiului, acesta se soluţionează de către 
instanţele judecătoreşti, potrivit legii. 
 
    X. Dispoziţii finale 
    Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în 
scris. 
    Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, 31.03.2017, la sediul Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 
în 2 (două) exemplare cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă și cuprinde 
3(trei) pagini. 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea Asociaţia Mâini Întinse 
  
Primar Prin reprezentant legal 
Dr. ing. Constantin HOGEA Președinte 
 Adrian POPA 
Direcţia Economică  
Director economic  
Ec. Alina ANTONESCU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


