
 
HOTĂRÂREA NR.220 

Privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, 
în calitate de lider de parteneriat, a Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea 
și a Colegiului ”Anghel Saligny” Tulcea, în calitate de parteneri, în vederea aplicării 
pentru finanţarea şi implementarea proiectului ”Servicii integrate pentru VIITOR” 

din cadrul  POCU  2014-2020, ”Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile 
marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării” 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa îndată la 

data de 26 iulie 2018; 
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-

Teritoriale Municipiul Tulcea, în calitate de lider de parteneriat, a Direcției de Asistență și 
Protecție Socială Tulcea și a Colegiului ”Anghel Saligny” Tulcea, în calitate de parteneri, în 
vederea aplicării pentru finanţarea şi implementarea proiectului ”Servicii integrate pentru 
VIITOR” din cadrul POCU 2014-2020, ”Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile 
marginalizate din  teritoriul ITI Delta Dunării” , proiect din iniţiativa Primarului municipiului 
Tulcea; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub 
nr. 20.522/19.07.2018 şi Raportul întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală înregistrat 
sub nr. 20.523/19.07.2018; 

În baza prevederilor: 
-  Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Ghidul solicitantului - 

Condiții specifice ”Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate din 
teritoriul ITI Delta Dunării, Axa prioritară 4 - Incluziune socială și combaterea sărăciei, 
Obiectivul Tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme 
de discriminare. Prioritatea de investiții 9. ii Integrarea socio - economică a comunităților 
marginalizate, cum ar fi romii. Obiectivul specific 4.2 – Reducerea numărului de persoane 
aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma) prin 
implementarea de măsuri integrate; 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și e), alin. (7), lit. a),  art. 45 alin. (1), (2) şi 
(6), art. 49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 Se aprobă participarea Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, în 
calitate de lider de parteneriat, în vederea aplicării pentru finanţarea şi implementarea 
proiectului ”Servicii integrate pentru VIITOR” din cadrul  POCU  2014-2020, ”Dezvoltare 
Locală Integrată în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”.  

Art. 2 Se aprobă parteneriatul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea cu  
Direcţia de Asistență și Protecție Socială Tulcea în vederea aplicării pentru finanţarea şi 



implementarea proiectului ”Servicii integrate pentru VIITOR” din cadrul POCU 2014-2020, 
”Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate din  teritoriul ITI Delta Dunării”. 

Art. 3 Se aprobă parteneriatul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea cu  
Colegiului ”Anghel Saligny” Tulcea în vederea aplicării pentru finanţarea şi implementarea 
proiectului ”Servicii integrate pentru VIITOR” din cadrul  POCU 2014-2020, ”Dezvoltare 
Locală Integrată în comunitățile marginalizate din  teritoriul ITI Delta Dunării”. 

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcţia 
Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi Direcţia de Asistenţă 
şi Protecţie Socială Tulcea. 

Art. 5 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul 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 locali din totalul de 21 consilier 

locali. 
 

 
                CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                            SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
                       Jr.BRUDIU Maria                                                           MARIN Cezar-George 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


