
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr.   187     
privind aprobarea transportului gratuit, pentru pensionarii cu domiciliul în municipiul 

Tulcea, în anul 2009 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în  şedinţa ordinară la 
data de 18.12.2008 ; 

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea transportului gratuit, pentru 
pensionarii cu domiciliul în municipiul Tulcea, în anul 2009, proiect din initiativa 
primarului; 
 Luând în discuţie coraportul nr. 3045/9.12.2008 întocmit de S.C. Transport Public S.A. 
şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Tulcea;  

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere procedura: 
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 112/25.09.2008 privind delegarea 

gestiunii serviciului de transport public local;  
 În conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. „d”, şi alin.6 lit. „a”, art. 45, pct. 1 şi 6, art. 49 pct. 1 
şi 2 din Legea nr. 215/2001, Legea  administraţia publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1.Se aprobă  transportul gratuit, cu mijloacele de transport în comun în anul 2009, 
pensionarilor cu domiciliul stabil în municipiul Tulcea şi cu o pensie sub 850 lei lunar. 

Art.2. În intervalul « Luni – Vineri » gratuitatea se acordă între orele : 
8,00 – 15,00 şi 17, 00 – 24,00 

Sâmbăta, duminica şi în zilele de sărbători legale, gratuitatea se acordă între orele : 
6,00 – 24,00. 

Art.3. Începând cu data de 05.01.2009 SC Transport Public SA Tulcea va elibera, la 
cerere, legitimaţii tip care prezentate împreună cu actul de identitate vor asigura transportul 
gratuit al pensionarilor în anul 2009 în condiţiile stabilite la art. 1 şi 2 din prezenta hotărâre. 
Legitimaţiile se vor elibera pe baza actului de identitate şi a talonului de pensie din luna 
decembrie 2008. 



Art. 4 Începând cu data de 01.01.2009 pentru transportul pensionarilor în condiţiile 
prevăzute la Art. 1, 2 şi 3 , din prezenta hotărâre, se va acorda lunar, de la bugetul local suma 
de 160.000 lei.  

Art.5.Orice dispoziţie contrară prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 
Art.6.Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea  prezentei Hotărâri 

autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
Hotărârea a fost aprobată cu 21  voturi ale consilierilor. 
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