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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  398 
din  28.08.2019 

 

privind aprobarea tipurilor de servicii sociale şi a categoriilor de cheltuieli pentru care 

se acordă subvenţii din bugetul local asociaţiilor, fundaţiilor și cultelor 

recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care 

înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială,  începând cu anul 

2020 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 443/19.08.2019 
 

 

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în ședință ordinară în data de 
28.08.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare  nr. 53342/19.08.2019, a iniţiatorului- 
Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 53344/19.08.2019, al Direcţiei 
Financiar Contabilitate; 

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanţe, administrarea domeniului 
public și privat al municipiului Galați; 

 Având în vedere avizul comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 
sănătate, culte, cultura, tineret, asistenţă socială, sport şi agrement;  

Având în vedere dispoziţiile art. 1, alin. (1) din Legea nr. 34/1998 privind 
acordarea unor subvenţii asociaţiilor și fundaţiilor române cu personalitate juridică, 
care înfiinţează șşi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 2, alin. (2), alin. (3) din Anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor si 
fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi 
de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ”d” și alin. (7), lit. ”b” 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
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În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă, începând cu anul 2020, tipurile de servicii sociale și 
categoriile de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul local asociațiilor, 
fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii 
sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, potrivit 
dispozițiilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare,  prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile                
H.C.L. nr. 463/30.08.2018 privind aprobarea tipurilor de servicii sociale și a 
categoriilor de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul local asociațiilor, 
fundațiilor si cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii 
sociale, care înființează și administrează unități de asistență socială, potrivit 
dispozițiilor Legii nr. 34/1998 își încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 3 - Primarul municipiului Galați și Directorul executiv al Direcției de 
Asistență Socială a Municipiului Galați se împuternicesc cu ducerea la îndeplinire a 
prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. 4 -  Secretarul general al municipiului Galați va asigura transmiterea și 
publicitatea prezentei hotărâri. 

 

Preşedinte de şedinţă, 
 
 
 

 
Contrasemnează, 
Secretar General, 
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Președinte de ședință,        Cătălin Popa
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