
HOTĂRÂREA NR. 162 
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, ca urmare a reorganizării 
activităţii prin transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul 

Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 18 
septembrie 2009; 
            Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, ca urmare a reorganizării 
activităţii prin transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale; 

Luând în discuţie Raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, prin care se propune 
aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de 
Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, ca urmare a reorganizării activităţii prin transferul ansamblului de atribuţii 
şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, înregistrat sub 
nr.12411/17.09.2009 şi Expunerea de motive, înregistrată sub nr.24094/17.09.2009; 
 Reţinând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 Având în vedere prevederile: 
         - H.C.L.nr.82/28 martie 2003 privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială ca instituţie cu 
personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
 - O.U.G.nr. 162/ 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de 
Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale; 
 - H.G.nr.56/ 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 
administraţiei publice locale; 
            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 reorganizarea activităţii prin preluarea în structura organizatorică a Direcţiei de 
Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, conform Protocolului încheiat între Direcţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Tulcea şi Primăria Municipiului Tulcea, înregistrat cu nr.2902/02.06.2009 şi nr.P118/28.08.2009, a 
personalului prevăzut în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 ART.2. Se aprobă Organigrama Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, prevăzută în anexa 
nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ART.3. Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, prevăzut în 
anexa nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ART.4. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie 
Socială Tulcea, prevăzut în anexa nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

ART.5. Se aprobă preluarea în inventarul şi contabilitatea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială 
Tulcea, a aparaturii medicale din cadrul cabinetelor medicale şi de medicină dentară din grădiniţe şi şcoli, în 
baza unui Proces-verbal de predare-primire; 

ART.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia  Administraţiei Publice 
Locale şi Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea; 

ART.7. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
             Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor. 
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