
HOTĂRÂREA NR.28 

Privind modificarea Anexei nr. 1 aprobată prin H.C.L. nr.177/2005 privind stabilirea 
situaţiilor în care se pot acorda prestaţii financiare excepţionale modificată şi 

completată  

prin H.C.L. 203/2006 

 

          Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
31.01.2008. 

          Examinând Proiectul de Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 aprobată prin 
H.C.L. nr.177/2005 privind stabilirea situaţiilor în care se pot acorda prestaţii financiare 
excepţionale modificată şi completată prin H.C.L. 203/2006, proiect iniţiat de primar; 

Luând în discuţie Raportul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub 
nr.1305/2008 şi Expunerea de motive, înregistrată sub nr.2867/2008 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Având în vedere: 

- Dispoziţiile Ordinului nr. 80 din 25 iunie 2004, emis de către secretariatul de stat 
al 

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea Planului de Servicii şi a Normelor metodologice privind 
întocmirea Planului de Servicii individualizat de protecţie; 

- Dispoziţiile art.102, art.103, art. 121, art. 122, art. 123 din Legea nr. 272/2004 
privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare; 

 În baza dispoziţiilor art. 36 alin(6), lit „a”, pct.2 şi alin.(9), ale art.45 alin(1) şi 6 şi ale 
art.49 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată. 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art.1. Se modifică Anexa nr.1 aprobată prin H.C.L. nr.177/2005, privind stabilirea situaţiilor 
în care se pot acorda prin Dispoziţia primarului, prestaţii financiare excepţionale, modificată 
şi completată pin H.C.L. nr.203/2006, având conţinutul cuprins în Anexa nr.1 parte integrantă 
din prezenta Hotărâre. 

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr.177/2005 privind 
stabilirea situaţiilor în care se pot acorda prin Dispoziţia primarului, prestaţii financiare 
excepţionale, modificată şi completată prin H.C.L. nr.203/2006 , se modifică în mod 
corespunzător.  



Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă şi 
Protecţie Socială. 

Art.4. 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. 
          
     CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                      MITREA Marius Lucian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

CONSILIUL LOCAL TULCEA la H.C.L. nr.28/31.01.2008  

 

Cuantumul maxim şi condiţiile în care se acordă  

prestaţii financiare excepţionale potrivit Legii 272/2004 

 

Situaţiile în care se acordă prestaţii excepţionale conform art. 121-123 din Legea 
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi 
completările ulterioare sunt: 

I. Cuantumul maxim al prestaţiei financiare excepţionale 

a) Pentru preşcolari: acordarea unei prestaţii 
finanaciare excepţionale în cuantum de până la 100 
lei/copil/lună, timp de 12 luni, materializat în 
servicii acordate de creşe, grădiniţe, care vor consta 
în supraveghere, îngrijire, educare şi hrană. 

b) Pentru şcolari: acordarea unei prestaţii financiare 
excepţionale în cuantum de până la 500 lei/copil/an 
şcolar, materializat în contravaloarea rechizitelor, 
manualelor, îmbrăcăminţii necesare cotinuării 
cursurilor şcolare. 

II. Condiţii de acordare: 

a) unul din părinţi suferă de boli psihice, iar celălat 
părinte este încadrat în muncă, dar venitul net 
obţinut pe membru de familie este mai mic decât 
salariul minim brut pe ţară; 

b) în cazul familiei monoparentale când părintele : 

- nu realizează temporar venituri şi este în căutarea 
unui loc de muncă; 

- realizează un venit net pe membru de familie mai 
mic decât salariul minim brut pe ţară; 

c) copii abandonaţi temporar de către părinţi(peste 
un an) de a căror creştere , îngrijire şi educare se 
ocupă persoane fără niciun grad de rudenie; 



d) copii înscrişi în programul Centrului de zi pentru 
copii « Paşi spre lumină »; 

III. Acte necesare : 

a) certificat de naştere (original şi xerocopie); 

b) carte de identitate (original şi xerocopie); 

c) adeverinţe medicale; 

d) adeverinţe de venit; 

Dispoziţia primarului de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale are la bază 
solicitarea directă a copilului, a familiei/reprezentantului legal, sesizarea cazului din 
partea altor specialişti sau instituţii/organizaţii care interacţionează cu copilul, 
autosesizarea, ancheta socială şi avizul Bordului Comunitar Consultativ, conf. 
Dispoziţiilor art.4 din Ordinul nr.80/2004, emis de secretariatul de stat al Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţiei privind Normele Metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului cu modificările şi completările ulterioare. 

 

                                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                                             Mitrea Marius Lucian 
 


