
HOTĂRÂREA nr. 66 
Privind înfiinţarea şi organizarea Centrului de zi  

pentru persoane vârstnice “Vezina” 
 
 

 Consiliul local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 aprilie 2013; 
Examinând proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea  Centrului de zi pentru persoane vârstnice 

“Vezina”, proiect din iniţiativa primarului; 
Luând în discuţie raportul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub nr. 6535/02.04.2013 şi 

Expunerea de motive înregistrată sub nr. 8078/02.03.2013; 
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Tulcea; 

 Având în vedere prevederile: 
 - H.C.L. nr.82/2003 privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială; 
 - Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată; 
 - O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - H.G..nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal, a Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale; 
 - Legii nr.292/2011 –Legea asistenţei sociale. 
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.a), alin.(3) lit.b), art. 45 alin.(1) şi (6), art. 49, precum şi art.115 alin. (1) 
lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă înfiinţarea şi organizarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice “Vezina” cu sediul în Tulcea, 

str.Gării nr.32, bl.16, parter, în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială. 
Art.2 Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Centrului de zi pentru 

persoane vârstnice “Vezina”vor fi prevazute în cadrul Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul 
de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea. 
        Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială 
Tulcea. 
        Art.4. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor 
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                                                    LUCA Andaluzia 

 
 
 
 
 
 
 
 


