
HOTĂRÂREA NR. 18 
 

PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITĂŢILE 
EDILITAR-GOSPODĂREŞTI DIN MUNICIPIUL TULCEA APROBAT PRIN H.C.L NR. 164/2008 

 
Consiliul local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 

la data de 29.01.2009; 
Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului 

privind acţivităţile edilitar-gospodăreşti din municipiul Tulcea aprobat prin H.C.L nr. 
164/2008, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul nr. 1302/15.01.2009 al Compartimentului Transport 
Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 
        Având în vedere prevederile : 
- Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
aprobată prin Legea nr. 515/2002; 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonantei de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. „d”, art.45 alin.1 şi 6 şi art.49 alin.1 şi 2 din Legea 
nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
                                                   HOTARASTE: 
 
        Art.1. Se modifică şi se completează art. 8 lit. n din Regulamentul privind 
activităţile edilitar-gospodăreşti din municipiul Tulcea aprobat prin H.C.L nr. 164/2008, 
după cum urmează: 
“ ART. 8 lit. n) să nu oprească, să staţioneze sau să parcheze autovehiculele pe 
trotuare pietonale, spaţii verzi, parcuri, în faţa instituţiilor publice ori în alte locuri 
unde este interzisă prin semne de circulaţie; Se  consideră staţionare 
neregulamentară şi ocuparea a două sau mai multe locuri, încălcarea marcajelor şi 
a semnalizărilor existente.”   

Art. 2 Se modifică şi se completează art. 28 alin. 4 din Regulamentul privind 
activităţile edilitar-gospodăreşti din municipiul Tulcea aprobat prin H.C.L nr. 164/2008, 
după cum urmează:  
“ART. 28 (4) Se interzice circulaţia mopedelor sau a motocicletelor pe timpul 
nopţii în intervalul orar 2300 – 0500 precum şi conducerea acestora  fără cască de 
protecţie omologată, dispozitive reflectorizant-fluorescente şi mijloace de 
iluminare.” Circulaţia se interzice pe străzile din municipiu Tulcea cu următoarele 
excepţii:  

-Strada Isaccei de la intrarea în oraş dinspre Brăila până la intersecţia cu 
strada Prelungirea Taberei ; 



-Strada Prelungirea Taberei – Strada Taberei-Drum industrial – Strada        
ing. Dumitru Ivanov, până la bariera CFR ; 

-Strada Barajului ; 
-Strada Energiei ; 
-Strada Combustibilului ; 
-Strada Viticulturii ; 
-Strada Mahmudiei de la intersecţia cu străzile Elizeului şi Dianei (Sens 

giratoriu Bididia) până la ieşirea din oraş către Agighiol ; 
-Strada Elizeului din sens giratoriu până la ieşirea din oraş către Nufăru ; 
-Strada Orizontului ; 
-Strada Bacului ; 
-Strada Prislav de la sens giratoriu până la S.C.  Campofrio S.A. Tulcea . 
Art.3. Se modifică şi se completează art. 33 din Regulamentul privind activităţile 

edilitar-gospodăreşti din municipiul Tulcea aprobat prin HCL nr. 164/2008 prin 
adăugarea alin. 5, după cum urmează: 

“ART. 33 alin. 5) Atunci când activitatea contravenţională se realizează prin 
folosirea mijloacelor auto, agentul constatator va lua şi măsura imobilizării sau 
ridicării prevăzută de H.C.L nr. 111/2008 privind blocarea, ridicarea, transportul, 
depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public 
sau privat al Municipiului Tulcea;” 

Art.4. Cu data adoptării prezentei hotărâri, Regulamentul privind acţivităţile 
edilitar-gospodăreşti din municipiul Tulcea aprobat prin H.C.L nr. 164/2008 se modifică 
şi se completează în mod corespunzător. 

Art.5. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotărâre autorităţilor 
interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 
                        Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor. 
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