
 
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA ADOPTATĂ ÎN 

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 25 MAI 2012 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.81 
PRIVIND ÎNFIINŢAREA ŞI ORGANIZAREA CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU 

PĂRINŢI ŞI COPII ”ALICE” 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 25.05.2012; 
Examinând Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Centrului de consiliere şi sprijin pentru 

părinţi şi copii „Alice”, proiect iniţiat de primar; 
 Luând în discuţie Raportul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub nr.11226/25.05.2012 şi 

Expunerea de motive, înregistrată sub nr.12418/25.05.2012; 
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere: 
-  prevederile articolului nr. 41 din Legea nr. 292/2011- Legea asistenţei sociale, coroborate cu prevederile 

art. 111, alin.(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr.928/2007 pentru ratificarea Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei,        

În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6), lit a) pct. 2,  art.45 alin. (1) şi (6) şi art. 49 alin. (1) şi 
(2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
 Art.1.  Se aprobă înfiinţarea şi organizarea Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 

”ALICE”, în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea. 
 

Art. 2. Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii ”ALICE”, va funcţiona în spaţiul Direcţiei de 
Asistenţă şi Protecţie Socială (mansardă suprafaţă utilă=350mp) cu sediul în municipiul Tulcea, strada Isaccei , nr. 
36. 

 
Art. 3. Pentru finanţarea Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii ”ALICE” se aprobă 

contribuţia de 11% din costul total al subproiectului  în cuantum de 3.417 euro, fără TVA şi suma de 7.655 euro, 
reprezentând TVA aferent costului total al subproiectului, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.  4.  Consiliul Local îşi asumă costurile de funcţionare a Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi 

copii ”ALICE, pentru o perioadă de 5 ani de la darea în funcţiune a acestuia. 
 
Art. 5.  Destinaţia spaţiului pentru înfiinţarea şi organizarea Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi 

copii ”ALICE va fi menţinută pentru furnizarea de servicii sociale pentru o perioada de minim 10 ani de la darea 
în funcţiune. 

 
Art. 6. Se aprobă organigrama Centrului de Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii ”ALICE” 

conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 



Art. 7. Se aprobă asigurarea accesului personalului la cursurile de formare organizate în cadrul Proiectului 
“Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent” şi achitarea 
cheltuielilor de transport ocazionate de participarea la aceste cursuri. 

 
Art. 8. Se împuterniceşte Primarul municipiului Tulcea şi Directorul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie 

Socială Tulcea pentru încheierea contractului de finanţare. 
 

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Primarul municipiului Tulcea, Direcţia 
de Asistenţă şi Protecţie Socială aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Tulcea şi Direcţia 
Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

 
Art. 10. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta Hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate 

pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
Hotărârea a fost aprobată cu 15 voturi ale consilierilor. 
 
 

 
             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                               MUNTEANU Dan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA B1 - BUGETUL SUBPROIECTULUI       
Consiliul Local al Municipiului  
TULCEA        
Loc. Tulcea , Str. Păcii, nr. 20, judeţ Tulcea       
Direcţia de Asistenţă şi Protecţie 
Socială     Anexa nr.1  
        

   

 
 
     

BUGETUL SUBPROIECTULUI 
        

                     Surse de               
                     finantare BDCE Guvernul 

Romaniei 
Solicitant Total  TVA Alte  Total 

inclusiv 
taxe 

    prin   fara    Taxe   
  EUR ANPDC  EUR taxe EUR   EUR 
            EUR   
    EUR   EUR       

Descrierea                
costurilor               

1 2 3 4 5=2+3+4 6 7 8=5+6+7 
Capitolul 1- Pregatirea si elaborarea 
subproiectului 

              

1.1-Evaluarea nevoilor si a grupului tinta               
1.2.-Pregatirea si elaborarea 
subproiectului 

              

1.3.-Campanii pentru informarea 
publicului 

    300 300 72   372 

1.4.-Obtinere certificate de urbanism si 
pregatirea studiului de prefezabilitate 

              

1.5.-Servicii de evaluare a 
terenului/cladirii puse la dispozitia 
subproiectului 

              

Subtotal               
Pregatirea si elaborarea subproiectului 

Capitolul 2. Terenuri si/sau cladiri puse 
la dispozitia subproiectului 

              

2.1. Valoare teren pus la dispozitia 
subproiectului 

              

2.2.-Valoare cladire pusa la dispozitia 
subproiectului 

              

Subtotal               
Terenuri si/sau cladiri 
Capitolul 3.-Intocmirea studiilor de teren, 
expertizelor tehnice, studiului de 
fezabilitate/documentatiei de avizare a 
lucrarilor de interventii 

              

3.1.-Studii de teren, expertise tehnice               
3.2.-Elaborarea Studiului de 
fezabilitate/documentatiei de avizare a 
lucrarilor de interventii 

              



Subtotal               
Intocmirea studiilor de teren, 
expertizelor tehnice, studiului de 
fezabilitate/documentatiei de avizare a 
lucrarilor de interventii 

Capitolul 4.- Proiect ethnic, avize si 
autorizatii, asigurarea supravegherii 
executiei lucrarilor 

              

4.1.- Elaborarea documentatiei tehnice in 
fazele de PT,DE, asistenta tehnica a 
proiectantilor in timpul executiei 

              

4.2.-Verificarea de calitate a proiectarii la 
cerinte esentiale 

              

4.3.- Servicii de dirigentie/inspectie 
santier 
4.4.-Obtinerea autorizatiei de construire, 
acordurilor avizelor, etc 

              

Subtotal                
Proiect ethnic, avize si autorizatii, 
asigurarea supravegherii executiei 
lucrarilor 

Cap.5 - Lucrari civile si achizitii de 
bunuri 

              

5.1.- Executare lucrari civile: cheltuieli 
pentru constructii, instalatii electrice, 
sanitare, termice si montaj echipamente, 
bransamente, amenajari exterioare etc. 

8.679     8.679 2.083 0 10.762 

5.2.- Achizitionare bunuri (conform 
Anexa B1A) 

0 25.873 3.117 28.990 5.500 0 34.490 

Subtotal               
Lucrari civile si achizitii de bunuri 
TOTAL 8.679 25.873 3.417 37.969 7.655 0 45.624 
(cap.1+cap.2+cap.3+cap.4+cap.5) 

TOTAL % 23 66 11 100       
        
        
        
        

        

        
        

        
        

Director D.A.P.S.,    
Director 
Economic,   

Ec. Ştefana ZIBILEANU    Ec. Elena GRIGORE  
        
        
        
        
 
        

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI     
              TULCEA               ANEXA nr. 2 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ la  HCL nr.81/25.05.2012 
         
         
         
         
         
     ORGANIGRAMA    
  Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii "ALICE" 
         
         
         
         
         
    Şef Serviciu   
    prestaţii şi servicii    
    socio-medicale copii   
         
         
         
         
         
  Asistent   Inspector   Psiholog  Personal 
  social        administrativ 

  2 persoane  2 persoane   
1 

persoană  1 persoană 
         
         
         
         
         
         
       
       
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
    Consilier    

 
 
 
 
 
 
 
 


