
HOTĂRÂREA NR.209 
privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie 

Socială Tulcea, ca urmare a înfiinţării Centrului Social de Urgenţă „PHOENIX” 
 

 
 

            Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 18 
decembrie 2008; 
            Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei 
de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea ca urmare a înfiinţării Centrului Social de Urgenţă „PHOENIX”; 
            Luând în discuţie Raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, prin care se propune 
modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea ca urmare 
a înfiinţării Centrului Social de Urgenţă „PHOENIX”, înregistrat sub nr. 18620/10.12.2008 şi Expunerea de 
motive, înregistrată sub nr.44347/10.12.2008; 
 Reţinând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile: 
         - H.C.L.nr.82/28.03.2003 privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială ca instituţie cu 
personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
         - H.G.nr.197/09.02.2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei 
drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, 
persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe şi ale 
Ordinului MMSSF nr. 325/27.04.2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare şi de finanţare a 
proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, a 
persoanelor fără adăpost şi a persoanelor victime ale violenţei în familie; 
            În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin.(6) lit. „a” şi alin.(9), art.45 alin.(1) şi (6) şi art.49 din Legea 
nr. 215/2001* republicată, privind administraţia publică locală,  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 ART.1. Se aprobă modificarea Organigramei Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, 
prevăzută în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ART.2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, 
prevăzut în anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ART.3.H.C.L.nr.68/27.03.2008 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, modificată şi completată 
prin H.C.L.nr.110/25.09.2008, se modifică şi se completează în mod corespunzător; 

ART.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia  Administraţiei Publice 
Locale şi Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea; 

ART.5. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  21 voturi ale consilierilor. 
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