
HOTĂRÂREA Nr.242 

privind aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 
în calitate de Lider de parteneriat, Direcția de Asistență și Protecție  

Socială Tulcea și Colegiul „Anghel Saligny” Tulcea, în calitate de parteneri și a  

cofinanţării aferente proiectului “Servicii integrate pentru VIITOR” din cadrul  POCU 2014-2020, 

”Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate din  teritoriul ITI Delta Dunării”  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 29.08.2018; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea 

Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea în calitate de Lider de parteneriat, Direcția de Asistență și 
Protecție Socială Tulcea și Colegiul „Anghel Saligny” Tulcea, în calitate de parteneri și a cofinanţării 
aferente proiectului “Servicii integrate pentru VIITOR” din cadrul POCU 2014-2020, ”Dezvoltare Locală 
Integrată în comunitățile marginalizate din  teritoriul ITI Delta Dunării”, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub  
nr. 23506/23.08.2018 şi Raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială şi Direcţia 
Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 23505/23.08.2018; 

Având în vedere prevederile: 

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

- Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Ghidul solicitantului - Condiții 
specifice ”Dezvoltare locală integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta 

Dunării, Axa prioritară 4 - Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Tematic 9 - Promovarea 

incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. Prioritatea de investiții 9. ii 
Integrarea socio - economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. Obiectivul specific 4.2 – 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 
marginalizate (non roma) prin implementarea de măsuri integrate; 

- 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; 



- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 220/26.07.2018 privind aprobarea participării 
Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea, în calitate de lider de parteneriat, a Direcției de 
Asistență și Protecție Socială Tulcea și a Colegiul „Anghel Saligny” Tulcea, în calitate de parteneri, în 

vederea aplicării pentru  finanţarea şi implementarea proiectului ”Servicii integrate pentru VIITOR” din 

cadrul POCU 2014-2020, ”Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate din  teritoriul ITI 
Delta Dunării”;  

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și e), alin. (7), lit. a),  art. 45 alin. (1), (2) şi (6), art. 49 şi 
art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă Acordul de Parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, 

în calitate de Lider de Parteneriat, Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea - Partener 1) și 
Colegiul „Anghel Saligny” Tulcea - Partener 2, în calitate de parteneri în vederea aplicării pentru 

depunerea cererii de finanţare şi implementarea proiectului ”Servicii integrate pentru VIITOR” din cadrul 

POCU 2014-2020, ”Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate din  teritoriul ITI Delta 
Dunării”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea cofinanțarea în 

cuantum de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile angajate de Liderul de Parteneriat pe durata 

proiectului  ”Servicii integrate pentru VIITOR” din cadrul  POCU 2014-2020, ”Dezvoltare Locală Integrată 
în comunitățile marginalizate din  teritoriul ITI Delta Dunării”, conform Acordului de parteneriat încheiat 

în acest sens, prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Se aprobă pentru Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea cofinanțarea în cuantum 

de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile angajate de Partenerul 1 pe durata proiectului ”Servicii 

integrate pentru VIITOR” din cadrul  POCU 2014-2020, ”Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile 
marginalizate din  teritoriul ITI Delta Dunării”, conform Acordului de parteneriat încheiat în acest sens, 

prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Se aprobă pentru Colegiul „Anghel Saligny” Tulcea cofinanțarea în cuantum de 2% din 

valoarea cheltuielilor eligibile angajate de Partenerul 2 pe durata proiectului ”Servicii integrate pentru 

VIITOR” din cadrul POCU 2014-2020, ”Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate din 
teritoriul ITI Delta Dunării”, conform Acordului de parteneriat încheiat în acest sens, prevăzut la art. 1 
din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Se împuternicește Primarul Municipiului Tulcea, domnul Dr. Ing. Hogea Constantin, să 
semneze legal valabil, în numele şi pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea în calitate 

de Lider de Parteneriat documentele aferente aplicării proiectului ”Servicii integrate pentru VIITOR” din 



cadrul POCU 2014-2020, ”Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate din  teritoriul ITI 

Delta Dunării”.  

Art. 6 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 Partener 1 documentele aferente aplicării proiectului ”Servicii integrate pentru 

VIITOR” din cadrul POCU 2014-2020, ”Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate din 

teritoriul ITI Delta Dunării”.  

Art. 7 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. 8 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 15 voturi ale consilierilor locali din totalul de 15 consilieri locali 

prezenţi. 

 

 

 
            CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 

 

               Jr.BRUDIU Maria                                                           MARIN Cezar-George 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






















































