
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI 

 
 

H O T Ă R Â R E A nr.45/2018 

privind aprobarea constituirii parteneriatului între comuna Ciumani prin 
Consiliul Local Ciumani cu Asociaţia ”Caritas –Asistență Socială”,Filiala 
Organizației Caritas Alba Iulia  cu scopul realizării proiectului ”Dotarea Centrului 
Social ”Napfény”  pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna 
Ciumani, județul Harghita” din cadrul  Programului de finanţare iniţiat de AFIR prin 
Grupul de Acțiune Locală G10 prin lansarea sesiunii nr.III/2018 – Submăsura 
7.2B – Infrastructură pentru servicii publice și sociale. 

 

 

       Consiliul Local Ciumani,la ședința ordinară din data de 23 iulie 2018, 

       Având în vedere Proiectul de hotărâre și expunerea de motive nr.44/2018, iniţiată de 

către primarul comunei privind aprobarea constituirii parteneriatului între comuna Ciumani 

prin Consiliul Local Ciumani cu Asociaţia ”Caritas –Asistență Socială”,Filiala Organizației 

Caritas Alba Iulia  cu scopul realizării proiectului ”Dotarea Centrului Social ”Napfény”  pentru 

îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita” din cadrul  

Programului de finanţare iniţiat de AFIR prin Grupul de Acțiune Locală G10 prin lansarea 

sesiunii nr.III/2018 – Submăsura 7.2B – Infrastructură pentru servicii publice și sociale, 

 precum și raportul de specialitate nr. 44/2018 al compartimentului social din cadrul Primăriei 

comunei Ciumani și raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru asitență socială din 

cadrul Consiliului Local Ciumani;  

        Luând în considerare  prevederile: 

-Ghidul solicitantului din cadrul Programului de finanţare iniţiat de AFIR prin Grupul de 
Acțiune Locală G10 prin lansarea sesiunii nr.III/2018 – Submăsura 7.2B – Infrastructură 
pentru servicii publice și sociale,   
    - ale Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

    - art. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 - Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
  - Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

          Respectând prevederile legii 53/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, văzând procesul-verbal de afișare nr.2284/2018, 

           În temeiul art. 36. alin (1) , alin (2) lit. b) și d) , alin.(6) litera a) pct.2, alin (7) lit. a),  
art. 45 alin. (2) litera d)  şi  a art. 115, alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, cu un 
număr de 13 voturi, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 



Art. 1. Se aprobă constituirea parteneriatului între Comuna Ciumani prin Consiliul Local 
Ciumani cu  Asociaţia ”Caritas –Asistență Socială”,Filiala Organizației Caritas Alba Iulia  cu 
scopul realizării proiectului ”Dotarea Centrului Social ”Napfény”  pentru îmbunătățirea calității 
serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita” din cadrul  Programului de finanţare 
iniţiat de AFIR prin Grupul de Acțiune Locală G10 prin lansarea sesiunii nr.III/2018 – 
Submăsura 7.2B – Infrastructură pentru servicii publice și sociale. 

-  
Art. 2. Se aprobă modelul ”Acord de parteneriat” conform Anexei nr. 1,  care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Se împuternicește pe domnul Márton László-Szilárd, primarul comunei Ciumani cu 

semnarea Acordului de parteneriat, care constituie anexă la prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei 

Ciumani. 

 

Art. 5. Hotărârea se comunică de către secretarul comunei Ciumani: Primarului comunei 

Ciumani ,  Asociaţiei ”Caritas –Asistență Socială”,Filiala Organizației Caritas Alba Iulia  şi 

Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita,precum se aduce la cunoștință publică. 

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE 

      Köllő Gábor                                               Secretar: Balogh Zita 

 

 

 

 
 


