
 
 

HOTĂRÂREA NR.129 
Pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 

336/29.11.2006 privind aprobarea constituirii Bordului Comunitar Consultativ pentru identificarea 
şi soluţionarea problemelor sociale care privesc copiii  

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20.12.2016  
Examinând proiectul de hotărâre pentru  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 336/29.11.2006 privind aprobarea constituirii Bordului Comunitar Consultativ 
pentru identificarea şi soluţionarea problemelor sociale care privesc copiii,  proiect din iniţiativa 
primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub 
nr.34800/12.12.2016 şi Raportul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub 
nr.23913/12.12.2016; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 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.114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.336/2006 privind aprobarea constituirii 
Bordului Comunitar Consultativ pentru identificarea şi soluţionarea problemelor sociale care privesc 
copiii. 

În baza dispoziţiilor art. 36 alin(6), lit. a), pct.2 şi alin.(9), ale art.45 alin. (1) şi (6), ale art.49 şi 
art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E  

 
Art.1 Se modifică şi se completează art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al al Municipiului 

Tulcea nr.336/2006 privind aprobarea constituirii Bordului Comunitar Consultativ pentru identificarea 
şi soluţionarea problemelor sociale care privesc copiii, după cum urmează: 

„ART. 1 (1) Se aprobă constituirea Bordului Comunitar Consultativ pentru identificarea şi 
soluţionarea problemelor sociale care privesc copiii, având următoarea componenţă:  

- 2 consilieri locali;  
- 1 reprezentant  al Inspectoratului  de Poliție Județean;  
- 1 reprezentant al  Episcopiei Tulcii;  
- 2 reprezentanți  ai  Inspectoratului Școlar Județean; 
- 1 reprezentant al Spitalului Județean de Urgență; 
- 1 reprezentant al  Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională;  
- 1 reprezentant al Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea; 
- 1 reprezentant al ONG-urilor; 
- 1 reprezentant  ai oamenilor de afaceri    

       (2) Se desemnează domnul consilier local Drăniceanu Daniel şi doamna consilier local Vizauer 
Lavinia pentru a face parte din componența Bordului Comunitar Consultativ pentru identificarea şi 
soluţionarea problemelor sociale care privesc copiii. 

(3) Desemnarea de către instituțiile publice și private a celorlate persoane reprezentative se face la 
solicitarea   Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea. “  



 
 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al al Municipiului Tulcea nr.336/2006 
privind aprobarea constituirii Bordului Comunitar Consultativ pentru identificarea şi soluţionarea 
problemelor sociale care privesc copiii rămân neschimbate. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă şi 
Protecţie Socială. 

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 totalul de 19 consilieri locali 

prezenţi. 
 
 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr. BRUDIU Maria                                                      VÂLCU Dumitru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


