
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR.73 
privind   modificarea art.  nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local  Tulcea nr. 267 din 

data de 27.09.2007 prin înlocuirea domnului Ampleev Andrian din Adunarea Generală a 
Acţionarilor a SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea 

 
 

Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 28 august  2008; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea art.  nr. 1 din Hotărârea Consiliului 
Local  Tulcea nr. 267 din data de 27.09.2007 prin înlocuirea domnului Ampleev Andrian din 
Adunarea Generală a Acţionarilor a SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea, proiect din 
iniţiativa primarului; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local  al municipiului Tulcea; 
Având în vedere: 
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale; 
- Ţinând cont de dispoziţiile art. 87 lit. F) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 

pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice 
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, 
care prevede că funcţia de viceprimar este incompatibilă cu funcţia de reprezentant al 
unităţii administrativ-teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de 
interes local sau de reprezentant al statului în adunarea generală a unei societăţi 
comerciale de interes naţional; 

In conformitate cu prevderile art. 36 alin. (2) lit. a şi d, alin. (3) lit. c, alin. (6) lit. a pct. 19 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

In temeiul art.45, alin.(1),  şi  (6),  art.73 şi  art.74  din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

ART.1 –  Se aprobă modificarea art. nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local  Tulcea nr. 267 
din data de 27.09.2007 prin înlocuirea domnului Ampleev Andrian  din Adunarea Generală a 
Acţionarilor  SC TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea cu doamna Pavel Viorica, cetăţean roman 
cu domiciliul în loc. Tulcea, jud. Tulcea, str. Toamnei, nr. 11, legitimat cu C.I., seria Tc, nr. 
058246, eliberată de Poliţia Tulcea la data de 11.04.2002, CNP 2621001364234. 



ART. 2 Articolele 2, 3, 4 şi 5 din Hotărârea Consiliului Local Tulcea nr. 267/27.09.2007 
rămân neschimbate. 

ART. 3 Persoana mandatată va exercita atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor SC 
TRANSPORT PUBLIC SA Tulcea prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată. 

ART.4 – Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
  

Hotărârea a fost adoptată cu  19 voturi ale consilierilor. 
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