
HOTĂRÂREA NR.67 
privind înfiinţarea şi organizarea BIBLIOTECII “PAŞI SPRE LUMINĂ”  

în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea 
 
 

Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 11 aprilie 2013, legal 
constituită;  
 Examinând proiectul de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea BIBLIOTECII “PAŞI SPRE LUMINĂ” în 
subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, proiect din iniţiativa Primarului municipiului Tulcea; 

Luând în discuţie Raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, prin care se propune 
înfiinţarea BIBLIOTECII “PAŞI SPRE LUMINĂ” în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea înregistrat 
sub nr.  6533/2.04.2013 şi Expunerea de motive, înregistrată sub nr. 8076/2.04.2013; 
 Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Tulcea; 
 Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local nr. 82/28.03.2003 privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea; 
- Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare; 
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), punctul 4, art. 45 alin. (1) şi (6), art. 49, precum si art. 

115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRÂŞTE : 
 
 Art. 1 - Se aprobă înfiinţarea şi organizarea BIBLIOTECII “PAŞI SPRE LUMINĂ” în subordinea Direcţiei de 
Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea. 
 Art. 2 – BIBLIOTECA “PAŞI SPRE LUMINĂ” este bibliotecă  de drept public, fără personalitate juridică organizată 
sub formă de compartiment ce funcţionează în cadrul Centrului de zi pentru copii ”Paşi spre lumină” cu sediul în Tucea, str.14 
Noiembrie nr.14. 
 Art. 3 – Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Bibliotecii “Paşi spre lumină” 
vor fi prevazute în cadrul Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei de 
Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea.  
           Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială 
Tulcea. 

Art. 5 - Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor 
interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
  Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 
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