
 

 

 

 

România 

Judeţul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 

HOTĂRÂREA NR.256 

privind acordarea unei prestaţii financiare excepţionale pentru copiii înscrişi în programul Centrului 

Multifuncţional Sofia aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială 

 

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

 19 decembrie 2019; 

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei prestaţii financiare excepţionale pentru copiii 

înscrişi la activitatea de tip „Școală după Școală” desfăşurată în cadrul Centrului Multifuncţional Sofia, 

centru aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, proiect din inițiativa primarului; 

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

nr.39578/11.12.2019 și Raportul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat sub nr. 

25394/09.12.2019; 

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

Având în vedere prevederile: 

- Ordinului Secretarului de Stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 

286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de Servicii şi a Normelor 

metodologice privind întocmirea Planului de Servicii individualizat de protecţie; 

- art. 113, art. 114, art. 129 alin. (6), art. 130 și art. 131 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr. 903 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea nivelului minim 

al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de 

asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; 

- Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr. 904 din 15 octombrie 2014 pentru stabilirea limitelor minime 

de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 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, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea pentru anul 2020, exceptând vacanţele şcolare şi sărbătorile legale, a 

unei prestaţii financiare excepţionale, constând în două mese principale/zi în cuantum de 12 lei/zi/copil/5 

zile/săptămână, pentru un număr de 80 de copii înscrişi la activitatea de tip „Școală după Școală” desfăşurată 

în cadrul Centrului Multifuncţional Sofia, centru aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie 

Socială Tulcea. 

Art. 2. Se aprobă transportul, o dată pe zi, cu autoutilitara Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, 

a hranei de la Cantina Municipală Tulcea, serviciu aflat în subordinea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie 

Socială Tulcea,  la sediul Centrului Multifuncţional Sofia. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuterniceşte Direcţia de Asistenţă şi 

Protecţie Socială Tulcea. 

Art. 4. 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 totalul de 18 consilieri locali 

prezenţi. 

        CONTRASEMNEAZĂ,                                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

        SECRETAR GENERAL,                                                                CONSILIER,        

           Jr. Maria BRUDIU                                                                  Dumitru VÂLCU    
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