
H O T Ă R Â R E A  Nr.39 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie 

Socială Tulcea pe anul 2008, pentru reabilitare şi amenajare clădire, în vederea 
înfiinţăriiCentrului Social de urgenţă « PHOENIX »finanţat din fonduri 

nerambursabile 
 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

28.02.2008; 
 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea pe anul 2008, 
pentru reabilitare şi amenajare clădire, în vederea înfiinţării Centrului Social de 
urgenţă « PHOENIX » finanţat din fonduri nerambursabile, proiect din iniţiativa 
Primarului; 

 Luând în discuţie raportul întocmit de Direcţia de asistenţă şi protecţie 
socială, înregistrat sub nr. 2947/19.02.2008 şi expunerea de motive, înregistrată 
sub nr. 7936/19.02.2008;  

Reţinând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local nr. 82 din 28.03.2003 privind înfiinţarea 
Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială ca instituţie cu personalitate 
juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

- Hotărârii de Guvern nr. 197/9 februarie 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 vilenţei în familie; 

- Ordinului MMSSF nr. 325/27 aprilie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de 
evaluare, selectare şi de finanţare a proiectelor din cadrul programelor de 
inters naţional în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstice, a 
persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale vilenţei în familie; 

- Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi 
completările ulterioare ; 
În baza prevederilor art. 36 al.1 şi al.4 lit. a, ale art. 45 alin. 1 şi 6 şi ale art. 

49 din Legea nr. 215/2001 republicată, a Administraţiei Publice Locale ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aproba bugetul direcţiei de Asistenţă şi Protecţie socială  pe 
anul 2008, finanţat din fonduri nerambursabile în sumă de 698.000 lei, atât la 
venituri cât şi la cheltuieli, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



Art. 2 se aprobă cheltuielile de capital în cuantum de 380.000 lei, 
conform anexei nr. 2, parte integrabtă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputernicesc 
Direcţia de Asitenţă şi Protecţie Socială şi Direcţia Economica din cadrul 
Primăriei Municipiului Tulcea.  

   Art.4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 20  voturi ale consilierilor. 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
          SECRETAR,                           CONSILIER, 

                  Jr. Brudiu Maria                                                Mitrea Marius 
 


