
HOTĂRÂREA Nr.47  
Pentru modificarea și completarea art. 1 din Hotarârea Consiliului Local nr. 28/13.02.2015 privind 

asigurarea costurilor necesare pentru desfășurarea la același nivel a activităților proiectului  
“Centru Multifuncțional Sofia” finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului 

Economic European (Granturile SEE) 2009-2014 pe întreaga perioadă de sustenabilitate a 
proiectului de 5 ani de la terminarea finanțării, inclusiv asigurările pentru spațiul construit, 

bunurile și echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 iulie 2016; 
Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului 

Local nr. 28/13.02.2015 privind asigurarea costurilor necesare pentru desfășurarea la același nivel a 
activităților proiectului “Centru Multifuncțional Sofia” finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar 
al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014 pe întreaga perioadă de sustenabilitate a 
proiectului de 5 ani de la terminarea finanțării, inclusiv asigurările pentru spațiul construit, bunurile și 
echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului, proiect din iniţiativa primarului; 

 Văzând: - Hotărârea Consiliului Director al F.R.D.S. nr. 1.1./III/ST din data de 19 Iulie 2016, 
aplicația pentru suplimentarea finanțării nerambursabile pentru proiectul “Centru Multifuncţional Sofia” a 
fost aprobată pentru finanțare, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții; 

- Adresa F.R.D.S. nr. 2980/21.07.2016 pentru acceptarea la finanțare se solicită îndeplinirea unor 
condiții, printre care și asumarea conform secțiunii 12.2 din cererea de finanțare a costurilor necesare 
pentru desfășurarea la același nivel a activităților proiectului, pe întreaga perioadă de sustenabilitate - 5 
ani de la terminarea finanțării, inclusiv asigurarea spațiului construit, a bunurilor și a echipamentelor 
achiziționate în cadrul proiectului. 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 
20.675/22.07.2016 şi Raportul comun al Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială şi al Serviciului 
Managementul Proiectelor cu Finanţare Externă înregistrat sub nr. 13.912/22.07.2016; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
-  art. 41, art. 65, art. 66 alin. (1-5), art. 69 şi ale art. 112 alin. 3 lit. (g) şi lit. (j) din Legea asistenţei 

sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, 

implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul Financiar al 
Spaţiului Economic European şi Mecanismul Financiar Norvegian, pe perioada de programare 2009-
2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor 
externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi 
Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 53/14.03.2014 privind schimbarea 
destinaţiei imobilului aparţinând domeniului public al municipiului, situat în municipiul Tulcea, str. 
Victoriei nr. 101,  aprobarea documentaţiei pentru avizarea lucrărilor de intervenţie, aprobarea dreptului 
de utilizare a imobilului  pentru înfiinţarea şi funcţionarea unui centru multifuncţional de servicii 
integrate pentru copii şi părinţi; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6), lit a) pct. 2,  art. 45 alin. (1) şi (6), art. 49, 
coroborate cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1. Se modifică și se completează art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 28/13.02.2015 

pentru asigurarea costurilor necesare pentru desfășurarea la același nivel a activităților proiectului 
“Centru Multifuncțional Sofia”  finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic 
European (Granturile SEE) 2009-2014 pe întreaga perioadă de sustenabilitate a proiectului de 5 ani de la 
terminarea finanțării, inclusiv asigurările pentru spațiul construit, bunurile și echipamentele achiziționate 
în cadrul proiectului, după cum urmează: 

“ART. 1 Se aprobă asigurarea costurilor necesare pentru desfășurarea la același nivel a activităților 
proiectului “Centru Multifuncțional Sofia” finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului 
Economic European (Granturile SEE) 2009-2014 pe întreaga perioadă de sustenabilitate a proiectului de 



5 ani de la terminarea finanțării, inclusiv asigurările pentru spațiul construit, bunurile și echipamentele 
achiziționate în cadrul proiectului, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.” 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 28/13.02.2015 rămân neschimbate.  
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică, 

Serviciul Managementul Proiectelor cu Finanţare Externă, Biroul Achiziţii Publice, Activităţi Comerciale 
şi Informatică, Serviciul Dezvoltare Investiţii şi 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 aprobată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali prezenţi. 

 
 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                         CONSILIER, 
 
            Jr. BRUDIU Maria                                                        TEODORESCU Mircea  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
 

 
 

 
România 

Județul Tulcea 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

                          
                                                                                                                  ANEXA 1 
                                                                                                                        LA H.C.L. nr. 47/28.07.2016 
 

Costurile necesare pentru desfășurarea la același nivel a activităților proiectului   
“Centru Multifuncțional Sofia” finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar  
 al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014 pe întreaga perioadă  

de sustenabilitate a proiectului de 5 ani de la terminarea finanțării, inclusiv 
asigurările spațiului construit, bunurilor și echipamentelor achiziționate în  

cadrul proiectului, în conformitate cu Secțiunea 12.2 din Cererea de finanțare 
 

 

Nr. Tip de cheltuieli Cost 
lunar - lei 

Cost anual    
- lei - 

Cost  
pe 5 ani 

Cine preia  
costul respectiv 

Surse de 
finanţare şi 

documente de 
susţinere 

1. 

Cheltuieli de 
personal pentru 
echipa de 
implementare 

17.033,00 204.396,00 1.021.980,00 
Direcția de 
Asistență și 

Protecție Socială 
Buget local  

2. 
Cheltuieli de 
personal 
administrativ 

5.000,00 60.000,00 300.000,00 
Direcția de 
Asistență și 

Protecție Socială  
Buget local  

3. 
Cheltuieli cu 
furnituri de birou 

1.000,00 12.000,00 60.000,00 
Direcția de 
Asistență și 

Protecție Socială  
Buget local  

4. 
Cheltuieli cu 
materiale de 
curățenie 

3.500,00 42.000,00 210.000,00 
Direcția de 
Asistență și 

Protecție Socială  
Buget local  

5.  
Cheltuieli cu 
materiale de 
îngrijire 

7.500,00 7.500,00 37.500,00 
Direcția de 
Asistență și 

Protecție Socială  
Buget local  

6. 
Cheltuieli:  încălzit, 
iluminat, apă 

5.049,00 60.588,00 302.940,00 
Direcția de 
Asistență și 

Protecție Socială  
Buget local  

7. 
Cheltuieli  postă, 
telefon, internet 

210,00 2.520,00 12.600,00 
Direcția de 
Asistență și 

Protecție Socială  
Buget local  

8. 
Cheltuieli cu hrana 
pentru beneficiari 

49.980,00 599.760,00 2.998.800,00 
Direcția de 
Asistență și 

Protecție Socială  
Buget local  

9. 
Cheltuieli cu 
întreținerea 
echipamentelor 

3.127,00 37.524,00 187.620,00 
Direcția de 
Asistență și 

Protecție Socială  
Buget local  

10. 

Cheltuieli cu 
transportul 
beneficiarilor 
(carburant) 

4.500,00 54.000,00 270.000,00 
Direcția de 
Asistență și 

Protecție Socială 
Buget local  

11. 
Cheltuieli cu 
organizare de 
excursii (premii)/an 

62.978,00 62.978,00 314.890,00 

Direcția de 
Asistență și 

Protecție Socială 
 

Buget local  



12 
Cheltuieli cu 
organizare de 
concursuri/an 

7.810,00 7.810,00 39.050,00 
Direcția de 
Asistență și 

Protecție Socială 
Buget local  

13 

Cheltuieli cu 
asigurarea spatiului 
construit, a 
bunurilor si 
echipamentelor 
achizitionate in 
cadrul 
proiectului/an 

15.000,00   15.000,00 75.000,00 
Direcția de 
Asistență și 

Protecție Socială 
Buget local 

  TOTAL 182.687,00 1.166.076,00 5.830.380,00     

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


