
 
 

 

ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 
HOTĂRÂREA Nr. 235 

privind aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea în calitate 

 de partener alături de Asociația Pur și Simplu Verde în vederea aplicării pentru finanţarea şi 

implementarea proiectului cu finanțare din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 (Active Citizens Fund 

Apel#6 Mobilizarea grupurilor vulnerabile in zone insuficient deservite) “Sărăcia energetică în România: 

documentare, informare și acțiune”  

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30 august 

2021; 

Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială 

Tulcea în calitate de partener alături de Asociația Pur și Simplu Verde în vederea în vederea aplicării pentru 

finanţarea şi implementarea proiectului cu finanțare din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 (Active 

Citizens Fund Apel#6 Mobilizarea grupurilor vulnerabile in zone insuficient deservite) “Sărăcia energetică în 

România: documentare, informare și acțiune”, proiect din iniţiativa Primarului; 

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

30984/20.08.2021 și Raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială înregistrat sub nr. 

16086/20.08.2021;   

Reţinând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. b) și alin. (9) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 197 alin. (4) şi art. 199 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 Se aprobă participarea Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea în calitate de partener 

alături de Asociația Pur și Simplu Verde în vederea aplicării pentru finanţarea şi implementarea proiectului cu 

finanțare din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 (Active Citizens Fund Apel#6 Mobilizarea grupurilor 

vulnerabile in zone insuficient deservite) “Sărăcia energetică în România: documentare, informare și acțiune”. 

Art. 2 Se împuterniceşte Directorul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială, doamna Ștefana 

ZIBILEANU, să semneze în numele şi pe seama Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea documentele 

necesare în vederea aplicării pentru finanţarea şi implementarea proiectului cu finanțare din Granturile SEE și 

Norvegiene 2014-2021 (Active Citizens Fund Apel#6 Mobilizarea grupurilor vulnerabile in zone insuficient 

deservite) “Sărăcia energetică în România: documentare, informare și acțiune”. 

Art. 3 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  19  voturi ale consilierilor locali din totalui de 19 consilieri locali prezenți. 
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