
 

 

 

 

 
România 

Judeţul Tulcea 
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

HOTĂRÂREA NR.11 
Privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și  

finanțate din bugetul local al municipiului Tulcea pentru anul 2020 

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

30 ianuarie 2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Tulcea pentru anul 2020, proiect din inițiativa 

primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 

1379/21.01.2020 și Raportul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub  

nr. 1983/21.01.2020; 

Văzând adresa Consiliului Județean Tulcea nr. 1465/21.01.2020 înregistrată la registratura Direcției 

de Asistența și Protecție Socială sub nr. 1393/21.01.2020 prin care se avizează favorabil Planul anual de 

acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea, pentru anul 2020; 

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

Având în vedere prevederile: 

- art. 112 alin. (3) lit. b) și art. 118 alin. (1) și (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Anexei Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 

modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 

consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

- art. 3 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 2 - Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei 

de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor a Hotărârii 

Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și 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, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 Se aprobă Planul Anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul local al Municipiului Tulcea pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă şi 

Protecţie Socială Tulcea. 

Art. 3 Secretarul general al municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor și instituțiilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din totalul de 19 consilieri locali 

prezenți. 
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