
           

  

 

  

   
 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 
 

 

      HOTĂRÂREA NR. 181 
 

privind acordul pentru amenajarea unor spații și căi de acces în vederea desfășurării de 

activități cu persoane vârsnice de către Asociația „Mâini Întinse” în Centrul 

Multifuncțional de Asistență Socială, situat în Tulcea, strada Balizei nr. 54, prin 

Programul Operațional Capital Uman nr. POCU/656/4/4/132103 cu titlul „Bunicii cu 

povești fericite” 
 

 

 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data 

de 24 septembrie 2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind acordul pentru amenajarea unor spații și căi de 

acces în vederea desfășurării de activități cu persoane vârsnice de către Asociația „Mâini 

Întinse” în Centrul Multifuncțional de Asistență Socială, situat în Tulcea, strada Balizei nr. 54, 

prin Programul Operațional Capital Uman nr. POCU/656/4/4/132103 cu titlul „Bunicii cu 

povești fericite”, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie adresa Asociației „Mâini Întinse” nr.169/31.08.2020, înregistrată la 

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea sub nr. 25131/01.09.2020 și la Direcția 

Întreținere și Administrare Patrimoniu sub nr.11986/08.09.2020, referatul de aprobare întocmit 

de Primarul municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 26.640/14.09.2020, raportul nr. 

G.11.986/14.09.2020 prezentat de Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu și raportul 

Direcției Administrație Publică Locală nr. 27068/16.09.2020; 

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

În baza dispoziţiilor art. 87 alin. (5) și art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139, alin. (1) și  (3) lit. g), art. 196, alin. (1) lit. a), art. 

197, alin. (4) şi art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art. 1 Se dă acordul Asociației „Mâini Întinse” pentru amenajarea unor spații și căi de 

acces în vederea desfășurării de activități cu persoane vârsnice în Centrul Multifuncțional de 

Asistență Socială, situat în Tulcea, strada Balizei nr.54, prin Programul Operațional Capital 

Uman nr.POCU/656/4/4/132103 cu titlul „Bunicii cu povești fericite”. 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicesc Direcţia Întreţinere 

şi Administrare Patrimoniu şi Asociația „Mâini Întinse”. 

Art. 3 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 17 consilieri locali 

prezenţi. 
 

           CONTRASEMNEAZĂ                                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

             SECRETAR GENERAL,                             CONSILIER, 
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