
H  O  T  Ă  R  Â  R  E  A    Nr.264 
privind prelungirea  valabilităţii  Hotărârii  Consiliului Local Municipal Tulcea  
Nr. 111 / 28.05.2009 privind acordarea gratuităţii pe mijloacele de transport în 

comun pentru reprezentanţii “Ligii naţionale a luptătorilor pentru victoria 
revoluţiei române din 22 decembrie 1989 şi cinstirea eroilor martiri Tulcea”  

 cu domiciliul în municipiul Tulcea în anul 2009 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 21.12.2009, 

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Hotărârii 
Consiliului Local Nr. 111 / 28.05.2009 privind acordarea gratuităţii pe mijloacele de 
transport în comun pentru reprezentanţii “Ligii naţionale a luptătorilor pentru victoria 
revoluţiei române din 22 decembrie 1989 şi cinstirea eroilor martiri Tulcea”  cu 
domiciliul în municipiul Tulcea în anul 2009, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie coraportul nr. 37339/14.12.2009 al Primăriei Municipiului Tulcea 
şi al S.C. Transport Public S.A. Tulcea; 

În aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 341/2004 - legea recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 
precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea, 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) , lit. d), art. 45 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată 
 
                H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.  Se aprobă prelungirea valabilităţii Hotărârii Consiliului Local Nr.           
111 / 28.05.2009 privind acordarea gratuităţii pe mijloacele de transport în comun pentru 
reprezentanţii “Ligii naţionale a luptătorilor pentru victoria revoluţiei române din 22 
decembrie 1989 şi cinstirea eroilor martiri Tulcea”  cu domiciliul în municipiul Tulcea 
în anul 2009, până la data de 31  decembrie  2010. 
 

Art. 2.  Prezenta hotărâre  intră în vigoare începând  cu data de 1 ianuarie 2010.  
 

Art. 3. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei  hotărâri 
autorităţilor  şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor. 
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