
 

 

  

 

HOTĂRÂREA NR. 365 

 

PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE A 

SERVICIILOR SOCIALE A MUNICIPIULUI TULCEA 2019-2024 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 20 decembrie 2018; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 

a Municipiului Tulcea 2019-2024, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuție Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub  

nr. 35314/10.12.2018 și Coraportul întocmit de Direcția Administrație Publică Locală și Direcția de Asistență 

și Protecție Socială Tulcea, înregistrat sub nr. 35807/12.12.2018 și nr. 26852/10.12.2018; 

Reținând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 
        - Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 82/28.03.2003 privind înființarea Direcției de 

Asistență și Protecție Socială ca instituție cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea; 

        - Legii Asistenţei Sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

        - 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  prevederilor art 36 alin. (2), lit. a) și alin. (6) lit. a) pct. 2, art. 45 alin. (1) şi (6), art. 49 alin. 

(1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art. 1 Se aprobă Strategia Locală de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Municipiului Tulcea  

2019-2024, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția de Asistență și Protecție 
Socială. 

Art. 3 Secretarul Unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din totalul de 21 consilieri locali prezenţi.  

 
 

 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 

 

               Jr.BRUDIU Maria                                                            VIZAUER Lavinia 



    













































































































































































 


