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HOTĂRÂREA NR.148 
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 HCL 203/2006 şi HCL nr.28/2008  

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.06.2011. 
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 HCL 203/2006 şi HCL nr.28/2008, proiect iniţiat de primar; 

Luând în discuţie Raportul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub 
nr.10439/22.06.2011 şi Expunerea de motive, înregistrată sub nr.15039/22.06.2011 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere: 
-  Dispoziţiile Ordinului nr. 286 din 6 iulie 2006 , emis de către Secretarul de stat al Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea Planului de Servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului 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 prestaţii financiare excepţionale, modificată şi completată prin H.C.L. 
203/2006 şi H.C.L. nr.28/2008, având conţinutul cuprins în Anexa nr.1 parte integrantă din 
prezenta Hotărâre.  

Art.2  Prestaţiile financiare excepţionale propuse în Anexa nr.1 se acordă prin Dispoziţia  
primarului, după aprobarea  Bordului Comunitar Consultativ. 

Art. 3. 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. 203/2006 şi H.C.L. nr.28/2008, se modifică în 
mod  corespunzător.  

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă 
şi Protecţie Socială. 

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

 
Hotărârea a fost aprobată cu 19 voturi ale consilierilor. 

 
    CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
      Jr. BRUDIU Maria                                                SEMEDULA Mariana Carmen 
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Anexa nr.1 
CONSILIUL LOCAL TULCEA                                                      la H.C.L. nr.148/30.06.2011 
 

Cuantumul maxim şi Situaţiile în care se acordă pretaţii financiare excepţionale potrivit 
Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modific ările şi 

completările ulterioare 
 
 

 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 financiare excepţionale în cuantum maximum de 200 
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:              
o acordarea unei prestaţii financiare excepţionale în cuantum maximum de 500 lei/copil/an şcolar, 

materializat în contravaloarea rechizitelor, manualelor, îmbrăcăminţii necesare continuării 
cursurilor şcolare. 

o acordarea a două mese principale pe zi/copil înscris în programul Centrului de zi pentru copii 
“Paşi spre lumină”;  

      c)  Pentru preşcolari/şcolari: acordarea de prestaţii financiare excepţionale în cuantum maximum 1000 
lei/familie, o singură dată , pentru familii  care au în îngrijire unul sau mai mulţi copii aflaţi în 
situaţii excepţionale de risc, - afecţiuni grave medicale al căror tratament presupune cheltuieli pe 
care familia nu le poate suporta din venituri proprii,. 
 

II.  Condiţii de acordare: 
a) familii f ără venituri sau cu un venit net/membru de familie mai mic decât salariul de bază  minim 

brut pe ţară garantat în plată , care se află într-o situaţie de criză ce poate constituii un risc de intrare 
a copilului în situaţie de dificultate; 

b) În cazul familiei monoparentale când părintele : 
o nu realizează temporar venituri şi este în căutarea unui loc de muncă; 
o realizează un venit net/membru de familie mai mic decât salariul de bază  minim brut pe ţară  

garantat în plată; 
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; 
 
 
 
III.Acte necesare: 

a) solicitarea scrisă a copilului, a familiei/reprezentantului legal, sesizarea cazului din partea altor 
specialişti sau instituţii/organizaţii care interacţionează cu copilul, autosesizarea; 

b) actele de stare civilă şi de identitate ale copilului şi ale membrilor familiei acestuia(respectiv ale 
reprezentantului legal sau ale persoanei care are în îngrijire copilul prin efectul legii) în original şi 
xerocopie; 

c) acte doveditoare privind veniturile familiei; 
d) acte medicale cu privire la starea de săsnătate a copilului şi , după caz, a familiei acestuia sau a 

persoanei în grija căreia  se află copilul;   
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e) ancheta socială/evaluare detaliată în care se descriu explicit problemele cu care se confruntă copilul, 
cauzele care au determinat aceste probleme, obiectivele de îmbunătăţire a situaţiei copilului, modul în 
care acordarea de prestaţii financiare excepţionale poate contribui, eventual alături de alte servicii, la 
îndeplinirea obiectivelor de îmbunătăţire a situaţiei copilului, motivele pentru care acordarea de prestaţii 
finanaciare excepţionale reprezeintă alternative optimă de suport pentru copil şi familie la momentul 
realizării evaluării situaţiei; 

f) după caz, alte acte şi documente care fac dovada situaţiei în care se află copilul şi în baza cărora se 
justifică acordarea de prestaţii financiare excepţionale; 

g) după caz, proiectul planului de servicii , planul individualizat de servicii; 
h) procesul verbal încheiat cu ocazia şedinţei Bordului Comunitar Consultativ privind aprobarea acordării 

prestaţiei financiare excepţionale. 
 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
CONSILIER 
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