
HOTĂRÂREA NR.94 
Privind acordarea unei prestaţii financiare excepţionale pentru copiii înscrişi în 

programul Centrului de zi „Aproape de tine” Asociaţia Mâini Întinse 
 

Consiliul local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 iulie 2015; 
Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei prestaţii financiare 

excepţionale pentru copiii înscrişi în programul Centrului de zi „Aproape de tine” 
Asociaţia Mâini Întinse, proiect din iniţiativa viceprimarului; 

Luând în discuţie raportul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub 
nr.1136410.07.2015 şi Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr.18492/10.07.2015; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Având în vedere: 
 - Dispoziţiile Ordinului nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea 
Planului individualizat de protecţie; 
 - Dispoziţiile art. 113, art. 114, art. 130, art. 131 art. 132 din Legea nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 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) 
ale art.49 coroborate cu prevederile 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 acordarea pe toată perioada anului şcolar 2015-2016 exceptând 

vacanţele şcolare, a unei prestaţii financiare excepţionale în cuantum de 12lei/zi/copil/5 
zile /săptămână pentru 15 copii înscrişi la Centrul de zi „Aproape de tine”, reprezentând 
contravaloarea a două mese principale /zi. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Direcţia de 
Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea. 
 Art.3. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentaei hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ale consilierilor locali din 11 consilieri locali 
prezenti. 
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