
HOTĂRÂREA NR.19 
privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al 

municipiului Tulcea pentru anul 2019 
 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 ianuarie 2019; 
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Tulcea pentru anul 2019, proiect din inițiativa 
primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub 
nr.1746/21.01.2019 și Raportul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub nr. 1248/18.01.2019; 

Reţinând avizul consultativ favorabil al Consiliului Județean Tulcea nr. 840/21.01.2019 înregistrat la 
registratura Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea cu nr. 1486/21.01.2019 și avizele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere: 
- prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) și art. 118 alin. (1) și (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-

cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și 
completările ulterioare. 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a) și alin. (6) lit. a) pct. 2), art. 
45 alin. (1), (2) și (6), art. 49 și 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 aprobă Planul de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local 
al municipiului Tulcea pentru anul 2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 
Socială. 

Art. 3. Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 
prezentei Hotărâri autorităţilor și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din totalul de 19 consilieri locali prezenți. 

 
 
 

          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                            VIZAUER Lavinia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


