
H  O  T  Ă  R  Â  R  E  A    Nr. 265 
privind aprobarea gratuităţilor şi preţului unei călătorii cu mijloacele de transport 

naval pe relaţia municipiul TULCEA - suburbia TUDOR VLADIMIRESCU şi 
retur 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 

la data de 21.12.2009, 
 Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gratuităţilor şi preţului unei 
călătorii cu mijloacele de transport naval pe relaţia municipiul Tulcea - suburbia Tudor 
Vladimirescu şi retur, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie coraportul nr. 37327/14.12.2009 al Primăriei Municipiului Tulcea 
şi al S.C. Transport Public S.A. Tulcea; 

Văzând prevederile H.C.L. nr. 29/28.02.2006, H.C.L. nr. 64/30.03.2006 şi H.C.L. 
nr. 338/19.12.2007, 

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) si (6) din 
Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată 
 

                H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1.  Se aprobă transportul gratuit al preşcolarilor şi pensionarilor cu domiciliul 
în suburbia Tudor Vladimirescu pe întregul an calendaristic, iar pentru elevi pe perioada 
anului şcolar, cu mijloacele de transport naval pe relaţia municipiul Tulcea- suburbia 
Tudor Vladimirescu şi retur.           
 

Art. 2.  Pentru activitatea de transport persoane cu mijloacele de transport naval pe 
relaţia municipiul Tulcea - suburbia Tudor Vladimirescu şi retur se aprobă : 

a) - preţul de 1,50 lei pentru un bilet de călătorie, plătit de populaţie; 
b) - acordarea subvenţiei ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile lunare; 
c) - eliberarea de abonamente de călătorie, cu 30 călătorii, preţul unei 

călătorii de  abonament reprezentând 75% din preţul unui bilet de călătorie. 
 

Art. 3.  Prezenta hotărâre  intră în vigoare începând  de la 1 ianuarie 2010, dată de 
la care  orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea. 
 

Art. 4. 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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