
 

 

 

 
România 

Județul Tulcea 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

HOTĂRÂREA Nr.153 

privind aprobarea cofinanțării  și a sustenabilității aferente proiectului ”Suntem aici – Ambulanța 

Socială” ce va fi depus de Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Ghidul solicitantului – Condiții specifice “Bunicii 

Comunității” - Servicii sociale și socio – medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul ITI Delta 

Dunării  

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de  

27 august 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării și a sustenabilității aferente 

proiectului ”Suntem aici – Ambulanța Socială” ce va fi depus de Direcția de Asistență și Protecție Socială 
Tulcea în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Ghidul solicitantului – 

Condiții specifice “Bunicii Comunității” - Servicii sociale și socio – medicale pentru persoane vârstnice - 
Teritoriul ITI Delta Dunării, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub  
nr. 24/20.08.2019 şi Raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială şi al Direcţiei 

Economice din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 16063/20.08.2019, respectiv nr. 
1531/20.08.2019; 

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 

- art. 112 alin. (3) lit. (j) din Legea nr. 292/2011- Legea asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 20 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Ghidul solicitantului - Condiții 

specifice “Bunicii Comunității” - Servicii sociale și socio – medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul 
ITI Delta Dunării, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Prioritatea de investiţii 9.ii: 

Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și 
servicii sociale de interes general, având ca Obiectiv specific 4.4: ”Reducerea numărului de persoane 

aparținând grupurilor vulnerabile  prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de 
formarea profesională adecvate nevoilor specifice”; 

- 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 art. 129 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (7), lit. b), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3),  

art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se aprobă pentru Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea cofinanțarea în cuantum 
de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile angajate de Liderul de Parteneriat pe durata proiectului  ”Suntem 

aici - Ambulanța Socială” din cadrul  Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Ghidul 
solicitantului - Condiții specifice “Bunicii Comunității” - Servicii sociale și socio – medicale pentru 

persoane vârstnice - Teritoriul ITI Delta Dunării. 



Art. 2 Se aprobă asigurarea sustenabilității activităților proiectului ”Suntem aici - Ambulanța 
Socială” din cadrul  Programului Operațional Capital Uman (POCU)  2014-2020, Ghidul solicitantului - 

Condiții specifice “Bunicii Comunității” - Servicii sociale și socio – medicale pentru persoane vârstnice - 
Teritoriul ITI Delta Dunării, pe o perioadă de 6 luni după data de finalizare a proiectului. 

Art. 3 Se împuternicește Directorul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, doamna  
Ec. Zibileanu Ștefana, să semneze legal valabil, în numele şi pentru Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 

Socială în calitate de Lider de Parteneriat documentele aferente aplicării proiectului ”Suntem aici - 
Ambulanța Socială” din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Ghidul 

solicitantului - Condiții specifice “Bunicii Comunității” - Servicii sociale și socio – medicale pentru 
persoane vârstnice - Teritoriul ITI Delta Dunării.   

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcţia Economică 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 19 voturi ale consilierilor locali din totalul de 19 consilieri locali 

prezenţi. 
 

 
 

 
 

            CONTRASEMNEAZĂ,                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                    SECRETAR,                                                                     CONSILIER,                                                                                 

             Jr. BRUDIU MARIA                                                      ȘTEFAN IONUȚ-PAUL 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


