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HOTĂRÂREA NR. 234 
 

PRIVIND APROBAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE ŞI SELECŢIONARE  A 

ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR ROMÂNE, CU PERSONALITATE JURIDICĂ, CARE 

ÎNFIINȚEAZĂ ȘI ADMINISTREAZĂ UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN MUNICIPIUL 

TULCEA ÎN VEDEREA ACORDĂRII SUBVENŢIILOR DE LA BUGETUL LOCAL, CONFORM 

PREVEDERILOR LEGII NR. 34/1998  

 
 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară  din data de  

17 decembrie 2020, legal constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea 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, proiect din iniţiativa primarului;  
        Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 

37789/10.12.2020 şi raportul nr. 37790/10.12.2020 al Direcţiei Economice; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

        Având în vedere prevederile : 

- art. 1 din Legea 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; 

- art. 5 din Normele 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001, cu 

modificările şi 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; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 

196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) şi art. 199 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă 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, după cum urmează: 
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PREŞEDINTE:  - Bibu Nicolae - Florin, administrator public 

MEMBRI :         - Suhov Anca,   consilier local ; 

                         - Haliț Tatiana, consilier local ; 

                         - Mocanu Laurentiu, consilier local ; 

                         - Antonescu Alina, Director Executiv Direcţia Economică, Primăria Municipiul 

Tulcea; 

                 - Iusuf Leventh, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală, Primăria 

Municipiului Tulcea; 

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

SECRETAR:    - Matei Gabriela Fanica, expert, Serviciul Buget-Contabilitate, Primăria Municipiului 

Tulcea.    

Art. 2 Cu data emiterii prezentei hotărâri, Hotărârea 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, cu 

modificările și completările ulterioare, se revocă. 

ART. 3 Secretarul general al Municipiului Tulcea asigură comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

 

Hotărârea a fost adoptată  cu 17 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 

 
 
 
         CONTRASEMNEAZĂ                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

     p.SECRETAR GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                               Claudia-Alina FRANDEȘ 
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