
HOTĂRÂREA NR.19 
PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 LA H.C.L. NR. 111/2008 PRIVIND 

ACTIVITATEA DE BLOCARE, RIDICARE, TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI ELIBERARE A VEHICULELOR 
STAŢIONATE NEREGULAMENTAR PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 26.02.2009; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la 
H.C.L. 111/ 2008 privind activitatea de blocare, ridicare, transport, depozitare şi 
eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public/privat al 
municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul nr. 4672/12.02.2009 al Compartimentului Transport 
Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere  prevederile:  
- O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare;  
- H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi 

eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile 
publice; 

- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;  
- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 19,  
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, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
 

ART. 1 – Se modifică şi se completeazǎ art. 10, alin (1) şi alin (2) din anexa nr. 2 la 
H.C.L. 111/2008 privind activitatea de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare 
a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului 
Tulcea astfel: 

 „ (1) Tarifele pentru blocarea/deblocarea roţilor se calculeazǎ pe intervale de 24 de 
ore şi sunt: 

a) 50 lei/zi pentru autovehiculele cu masa maximǎ admisă autorizată până în 3,5 
tone; 

b) 100 lei/zi pentru autovehiculele cu masa maximă admisă autorizată peste 3,5 
tone; 



c) 70 lei/zi pentru toate categoriile de remorci; 
 
(2) Tarifele pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor ridicate sunt: 
a) 400 lei pentru autovehiculele cu masa maximă admisă autorizată până în 3,5 

tone; 
b) 500 lei pentru autovehiculele cu masa maximă admisă autorizată peste 3,5 tone; 
c) 400 lei pentru toate categoriile de remorci;” 

 
ART. 2  - Hotărârea se comunică: 
  Compartimentului Transport Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică 
Locală; 
 Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu; 
 Direcţiei Poliţie Comunitară pentru Ordine Publică Tulcea; 
 Inspectoratului Judeţean de Poliţie Tulcea; 
 Prefecturii Judeţului Tulcea. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ale consilierilor. 

 
 
 

           CONTRASEMNEAZĂ                                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                                  CONSILIER, 
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