HOTĂRÂREA NR. 30
privind darea în administrare Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea a
imobilului, aparţinând domeniului public al municipiului, situat în municipiul Tulcea,
str. Victoriei nr. 101, a bunurilor din dotare și a microbuzului marca Ford Transit 17+1 locuri
în vederea desfăşurării activităţii specifice a Centrului Multifuncţional Sofia
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27.02.2017
Examinând Proiectul de Hotărâre privind darea în administrare Direcției de Asistență și Protecție
Socială Tulcea a imobilului, aparţinând domeniului public al municipiului, situat în municipiul Tulcea,
str. Victoriei nr.101, a bunurilor din dotare și a microbuzului marca Ford Trans 17+1 locuri în vederea
desfăşurării activităţii specifice a Centrului Multifuncţional Sofia, proiect iniţiat de primar;
Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. ----3888/13.02.2017 şi Raportul comun al Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, al Serviciului
Management Proiecte cu Finanţare Externă și al Direcției de Întreținere Patrimoniu înregistrat sub nr.
3218/13.02.2017;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere prevederile:
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea,
implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al
Spaþiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009
- 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiarã a fondurilor
externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014
şi Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 41, art. 65, art. 66 alin. (1-5), art. 69 şi ale art. 112 alin. 3 lit. (g) şi lit. (j) din Legea
nr. 292/2011- Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.C.L.nr.53/14.03.2014 privind schimbarea destinaţiei imobilului aparţinând domeniului public
al municipiului, situat în municipiul Tulcea, str. Victoriei nr. 101, aprobarea documentaţiei pentru
avizarea lucrărilor de intervenţie, aprobarea dreptului de utilizare a imobilului pentru înfiinţarea şi
funcţionarea unui centru multifuncţional de servicii integrate pentru copii şi părinţi.
- H.C.L. nr. 28/13.02.2015 privind asigurarea costurilor necesare pentru desfășurarea la același
nivel a activităților proiectului “Centru Multifuncțional Sofia” finanțat prin intermediul Mecanismului
Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014 pe întreaga perioadă de
sustenabilitate a proiectului de 5 ani de la terminarea finanțării, inclusiv asigurările pentru spațiul
construit, bunurile și echipamentele achiziționate în cadrul proiectului, modificată și completată prin
H.C.L. nr. 47/28.07.2016.
- H.C.L. nr.104/30.07.2015 privind aprobarea înfiinţării Centrului Multifuncţional Sofia în
subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea, precum şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Centrului Multifuncţional Sofia.
- Art.11 şi art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Întreţinere şi
Administrare a Patrimoniului Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
nr. 111/31.05.2012;
În baza dispoziţiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c) şi d), alin.(5) lit. a) şi alin. (6), lit a) pct. 2,
art. 119, art. 120 si art.123, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45, alin.(1), (3), (6), art.49 şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă darea în administrare Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea a
imobilului cu o suprafaţă construită de 245 mp, iar cea desfăşurată de 460 mp, aparţinând domeniului
public al municipiului, situat în municipiul Tulcea, str. Victoriei nr. 101, în vederea desfăşurării
activităţii specifice a Centrului Multifuncţional Sofia, centru de servicii integrate pentru copii şi părinţi.
Art.2. Se aprobă preluarea în domeniul public al municipiului Tulcea şi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea, precum şi înregistrarea în evidenţele contabile ale Primăriei
Municipiului Tulcea a bunurilor din dotare şi a microbuzului marca Ford Transit 17+1 locuri pentru
transportul copiilor beneficiari ai centrului de la școlile la care sunt înscriși în zonele de locuire
achiziţionate prin proiectul “Centru Multifuncţional Sofia” în valoare totală de 288.476,37 lei,
conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 Direcţia de Întreţinere şi Administrare a Patrimoniului va înregistra în evidenţele contabile
bunurilor din dotare şi a microbuzului marca Ford Transit 17+1 locuri pentru transportul copiilor
beneficiari ai centrului de la școlile la care sunt înscriși în zonele de locuire achiziţionate prin proiectul
“Centru Multifuncţional Sofia” în valoare totală de 288.476,37 lei şi va completa inventarul
bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Tulcea în mod corespunzător, conform anexei
nr. 1 menţionată la art. 2.
Art. 4 Se aprobă darea în administrare Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea a
bunurilor din dotare şi a microbuzului marca Ford Transit 17+1 locuri pentru transportul copiilor
beneficiari ai centrului de la școlile la care sunt înscriși în zonele de locuire achiziţionate prin proiectul
“Centru Multifuncţional Sofia”, în valoare totală de 288.476,37 lei, conform anexei nr. 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Predarea – primirea imobilului aparţinând domeniului public al municipiului, situat în
municipiul Tulcea, str. Victoriei nr. 101, a bunurilor din dotare şi a microbuzului marca Ford Transit
17+1 locuri pentru transportul copiilor beneficiari ai centrului de la școlile la care sunt înscriși în zonele
de locuire achiziţionate prin proiectul “Centru Multifuncţional Sofia”, prezentate în anexa nr. 2, se va
face în condiţiile legii, pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local Tulcea prin Direcţia de
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu şi Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea.
Art. 6 Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra
bunurilor imobile şi mobile preluate în condiţiile legii şi în limitele precizate în protocolul de
predare-primire.
Art. 7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică,
Serviciul Management Proiecte cu Finanţare Externă, Direcţia de Întreţinere şi Administrare a
Patrimoniului și Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea.
Art. 8 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri, autorităţilor şi
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost aprobată cu 20 voturi ale consilierilor locali din totalul de 20 consilieri locali
prezenţi.
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