
Primaria Municipiului Marghita 
 
 

 
Hotărârea nr.37 

Din  26 martie 2009 
- privind aprobarea subventiilor pentru asistentă socială pe anul 2009 in baza Legii 
34/1998 
 

In baza prevederilor  art. 5  din HG 1153/2001 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind  aplicarea Legii 34/1998 referitor la acordarea subvenţiilor pentru 
fundaţiile şi asociatiile  de asistenta socială care fiintează si administrează unităţi de 
asistenţă socială pe raza orasului Marghita, 

Luând act de  HCL nr. 10 din 29.01.2009 prin care s-a stabilit comisia de evaluare 
si selectionare 

Văzând rapoartele privind oportunitatea acordării subventiei pe anul 2009 in baza 
cărora s-a făcut propunerile de către comisia de specialitate a sumele acordate. 

In baza art. 36 alin. 6 lit. a pct. 2 si a art. 45 din legea 215/2001, legea administratiei  
publice locale 

Consiliul Local al municipiului Marghita, cu votul a 16 consilieri din 16 prezenti  
  

Hotărăşte: 
 
Art. 1 Se acordă subventia  pentru asistenta socială pentru anul 2009 următoarelor: 
 

 
Asociatia Caritas Catolica Oradea Centrul de ingrijire socio-medical Marghita , cu sediu in 
Marghita str. Crisan nr. 5   ---    20.000 lei    
                                         
Asociatia Caritas Catolica Oradea Centrul de ingrijire la domiciliu, cu sediul in Marghita str. 
Crisan nr. 5                       ----   14.000 lei             
Asociatia Caritas Catolica Oradea, Cantină socială,  cu sediul in Marghita str.Crisan nr. 5             

----     35.000 lei                                        
Fundatia Crestina Elim Marghita , case  de tip familial-suport , asistentă şi orientare 
profesională pentru tineri aflati in dificultate, cu sediul in Marghita , str. N.Bălcescu nr. 79 
                                             ----    10.000 lei  
Fundatia Crestina Elim Marghita, serviciul social pentru persoane fără adăpost, Marghita, 
str. N.Bălcescu nr. 79  
                                               ----      20.000 lei 
Fundatia Crestina Elim Marghita, centrul de plasamanet Casa Albă cu sediul in Marghita 
str. N.Bălcescu nr.79              ----      16.000 lei   
   
               
            Art. 2  Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Asociatia Caritas Catolica Oradea 
- Fundatia Crestina Elim Marghita 
- Biroul de contabilitate 
- Institutia prefecului Bihor 
- Primarul municipiului Marghita 
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