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HOTĂRÂREA NR. ____27.01.2016 

privind aprobaria majorării cu un procent de 25% a contribuției proprii,  
la susținerea Fundației Creștine Diakonia  pentru continuarea  

activităților medico-sociale pe plan local 
 
 

Consiliul Local Găneşti, jud. Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din 
data de 27.01.2016; 

Văzând : - proiectul de hotărâre iniţiat şi susţinut de D-nul Balog Elemer, 
primarul comunei Găneşti; 

- expunerea de motive întocmită de d-na Cîmpean Maria inspector în 
cadrul compartimentului financiar-contabil; 
- adresa nr.4323/2015 însoțită de raportul de activitate pentru anul 2015, 
înaintate de Fundația Creștină Diakonia; 

            Ținând cont de prevederile HCL nr./2016 prin care s-a aprobat Bugetul local 
pe anul 2016. 
    În temeiul prevederilor art 36 şi art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată cu toate modificările ulterioare;   
 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art.1. Începând cu luna ianuarie 2016, contribuția autorităților locale la 
susținerea activităților pe plan comunal a Fundației Creștine Diakonia  se 
majoreaza cu un procent de 25%, respectiv 1250 lei/lună. 

 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire şi respectarea prevederilor prezentei se 

încredinţează primarul comunei, D-nul BALOG ELEMER şi compartimentul financiar 
contabil. 

 
 
 

Inițiator,  Avizează, 
Primar,  Secretar, 

Balog Elemér  Matefi Adrian 
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EXPUNERE DE MOTIVE  
privind cererea înaintată de Fundația Creștină Diakonia 

 
 

  
Cîmpean Maria, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Găneşti; 

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Gănești sub nr. 4323/04.12.2015, 

înaintată de Fundația Creștină Diakonia prin care se solicită majorarea la 2.000 lei/lună, 

începând cu anul 2016,  a cheltuielilor pentru serviciile socio-medicale la domiciliu prestate 

de asociație pe raza comunei Gănești; 

Ținând cont de faptul că veniturile proprii ale comunei preconizate în proiectul de 

buget pentru anul 2016 rămân neschimbate față de anul în curs, precum și de faptul că 

prognozelor viitoare în ceea ce privește creșterile salariale în anul viitor sunt incerte și 

nicidecum nu vor putea fi majorate cu un procent de 100%, consider că această cerere nu este 

justificată iar autoritatea locală nu-și poate permite o asemenea majorare a contribuției 

proprii lunare de la 1.000 lei la 2.000 lei. 

Cu toată bunăvoința de care putem da dovadă și mai ales datorită posibilităților 

noastre financiare cred că am putea totuși acorda o majorare de max. 25%, bineînțeles dacă 

această majorare va fi impusă de creșterea salariului minim pe economie sau de alte 

cheltuieli neprevăzute viitoare ale Fundației Creștine Diakonia cu activitățile depuse pe raza 

comunei Gănești. 

  
 
 . 
 

ÎNTOCMIT, 
CÎMPEAN MARIA 

 


