
ANUNT  

În atenția SOLICITANȚILOR DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL  

pentru anul 2023,  

DE CĂTRE ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI SOCIALE, 

LICENȚIATE, ÎN ORAS SĂCUENI,  

În baza legii 34/1998, 

Primăria Săcueni - Direcţia de Asistenţă Socială invită  asociaţiile şi fundaţiile române cu 

personalitate juridică, care administrează unităţi de asistenţă socială pe raza UAT Săcueni, să 

depună în baza Legii nr. 34/1998, documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul 2023,  

Condiţii de eligibilitate: 

-sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii 

sociale, potrivit legii; 

-furnizează servicii sociale pe raza UAT Săcueni pentru care dețin licență de funcționare; 

-solicită subvenții în completarea resurselor financiare proprii. 

 

Legislație aplicabilă: 

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate 

juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială, cu modificările și completările 

ulterioare 

- Hotărârea nr. 1.153 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) 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 

- Hotărârea Consiliului Local Săcueni nr. 189/30.12.2019 privind aprobarea înființării Comisiei de 

evaluare și selecționare a cererilor depuse în baza Legii 34/1998 de către asociațiile și fundațiile care 

desfășoară activități de asistență socială pe raza orașului Săcueni 

Documentaţia de solicitare a subvenţiei se înaintează în plic închis, la Secretariatul Primăriei- str. 

Libertății nr 1, Săcueni 

Data limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei este 30 septembrie 2022, ora 

14.00.       

Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele: 

a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 (în 3 exemplare - original), 

din Hotărârea nr. 1.153 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*); 

b) ultimul bilanţ contabil înregistrat la Direcţia generală a finanţelor publice judeţene  sau la administraţia 

financiară municipală; 

c) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei; 

d) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local si central din care să rezulte că nu are datorii - 

în original. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia de Asistenţă Socială Săcueni, str. Libertății nr 1, telefon 

0259/352194 

Afisat 12.09.2022 


