
 

 

 

 

 

România 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTĂRÂREA NR.257 

privind aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru copiii înscriși  

în cadrul Centrului de Îngrijire, Supraveghere și Educație Timpurie „Sibell”  

aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială 

 

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

 19 decembrie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană 

pentru copiii înscriși în cadrul Centrului de Îngrijire, Supraveghere și Educație Timpurie „Sibell” 

aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, proiect din inițiativa primarului; 
Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 

39682 /12.12.2019 și Raportul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub nr. 

25799/12.12.2019; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 89 din 30.05.2014 privind 

înfiinţarea Centrului de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie „Sibell” şi asumarea 

sustenabilităţii pe o perioadă de 5 ani după terminarea finanţării; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 30 din 01.02.2016, privind aprobarea 

Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcţia de 

Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 87/29.03.2018, privind aprobarea 

Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de 

Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea;  

- art. 115 Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare 

ulterioare, 
-art. 113, art. 129 alin. (6) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. 1 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904 din 15 octombrie 2014 pentru stabilirea 

limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 

272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind 
unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor 

nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase 

pentru copii şi adolescenţi; 

- Hotărârii Guvernului nr. 924/2005 privind aprobarea regulilor generale pentru igiena 

produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 

 

 



 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. b) și alin. (14), art. 136 alin. (1), art. 

139 alin. (1) şi alin. (3), art. 196 alin. (1), lit. a) şi art. 199 alin. (1) şi alin. (2) din Ordonanța de Urgență 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1. Începând cu anul 2020 se aprobă cuantumul alocației zilnice de hrană pentru copiii 

înscriși în cadrul Centrului de Îngrijire, Supraveghere și Educație Timpurie „Sibell” aflat în 

subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială în sumă de 12 lei/zi/copil ce va fi suportat de 

către părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși în cadrul centrului. 

Art. 2. Prezenta dispoziţie poate fi atacată în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la 

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

Protecţie Socială Tulcea. 

Art. 4. Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din totalul de 18 consilieri locali 

prezenţi. 

 

        CONTRASEMNEAZĂ,                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        SECRETAR GENERAL,                                                                CONSILIER,        

           Jr. Maria BRUDIU                                                                  Dumitru VÂLCU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


