
HOTARAREA NR.139 
pentru modificarea HCL nr. 35 din 26.02.2010 privind stabilirea tarifului pentru 

libera trecere in municipiul Tulcea 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
din data 28 iunie 2010;  

Examinand  proiectul de hotarare pentru modificarea HCL nr. 35/26.02.2010 
privind stabilirea tarifului pentru libera trecere in municipiul Tulcea, proiect din 
initiativa Primarului;   
 Luand in discutie raportul nr. G 3768/09.06.2010 prezentat de Directia de 
Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea; 
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
 Avand in vedere: 

-prevederile art. 14, alin. (1) si art. 16, alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia; 

-prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind 
finanţele publice locale, modificata si completata; 

-dispozitiile OUG nr. 195/12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicata, cu modificarile ulterioare;  
 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c) si art.123, al.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1-Se modifica art. 1, alin.(1) lit. a) si b) din HCL nr. 35 din 26.02.2010 care 
vor avea urmatorul continut: 

„a) Pentru autovehicule de transport marfa, persoane, utilaje sau alte vehicule, avand 
masa maxima autorizata intre 2,5t-3,5t, se percepe tarif de libera trecere numai pentru zona 
centrala = 100lei/luna/autovehicul; 

  Se defineste zona centrala astfel: 
-Strada Isaccei: tronson Hotel Delta-sens giratoriu Strada Lac Ciuperca, strada Slt. 

Gavrilov Corneliu, Piata Sf. Gheorghe, strada Babadag, strada Unirii, strada Dobrogeanu 
Gherea, strada Pacii: tronson  sens  giratoriu  Hotel  Delta-Intersectie  Strada  Eternitatii, 
Piata Veche, strada  Victorie, strada Cascadei, strada Mihai Eminescu, strada Carpaţi, strada 
Delfinului, strada Scării, strada Decebal, strada Progresului, strada Frumoasă, intrarea Cuza 
Vodă, strada 7 Noiembrie.” 

„b) Pentru autovehicule de transport marfa, persoane, utilaje sau alte vehicule, 
avand masa   maxima   autorizata  intre  3,5t-25t,  se   percepe   tarif   de  libera   trecere   
numai  pe următoarele străzi: Strada Isaccei: tronson sens giratoriu Strada Lac Ciuperca 
– Intersecţie Prelungirea Taberei, strada Păcii: tronson intersecţie Strada Eternităţii – 
intersecţie strada Viticuturii, strada Independentei, strada Grigore Antipa, strada 
Malcoci, strada Elizeului, strada Elena Doamna, strada Eternitatii, strada Miron Costin, 
strada Neptun, strada I.L.Caragiale, strada Razboieni, strada Buna Vestire, strada 
Mihail Kogalniceanu, strada Mircea Voda, strada Bucovinei, strada Libertatii, strada 
Rezervorului, strada Oitelor, strada Frasinului, strada Podgoriilor, strada Iuliu Maniu, 



strada 1848, strada Spitalului, strada Lac Ciuperca, strada Portului, strada 
Constructorilor, strada Metalurgistilor, strada Tineretului, strada Viitorului, strada 
Livezilor, strada Gazelei, strada Timisoarei, strada Mistreti, dupa cum urmeaza: 

 -pentru autovehicule de transport marfa, persoane, utilaje sau alte vehicule, avand 
masa maxima autorizata intre 3,5t-6,0t = 250lei/luna/autovehicul; 

 -pentru autovehicule de transport marfa, persoane, utilaje sau alte vehicule, avand 
masa maxima autorizata intre 6,0 t-10,0t = 500lei/luna/autovehicul; 

  -pentru autovehicule de transport marfa, persoane, utilaje sau alte vehicule, avand 
masa maxima autorizata intre 10 t-16,0t = 1500lei/luna/autovehicul; 

  -pentru autovehicule de transport marfa, persoane, utilaje sau alte vehicule, avand 
masa maxima autorizata intre 16 t-25,0t = 2500lei/luna/autovehicul; 

  -pentru utilaje destinate activitatii de constructii: 
                                                         =400lei/luna/utilaj; 
                                                         =100lei/saptamana/utilaj; 
-pentru autovehicule de transport marfa, persoane, utilaje sau alte vehicule, avand masa 

maxima autorizata intre 16–25t(inclusiv remorca), cu acces saptamanal: 
               -inmatriculate in Municipiul Tulcea= 1.000lei/autovehicul; 
               -inmatriculate in alte localitati=1.400lei/autovehicul; 
-tarif pentru acces pe faleza Dunarii in scop de aprovizionare avand masa maxima 

autorizata pana la 3,5t= 50lei/acces/autovehicul, cu acces in orele 06-16; 
-tarif acces pe faleza pentru interventii la nave= 300lei/acces/utilaj, numai cu avizul 
S.C. AQUASERV S.A. Tulcea si in prezenta reprezentantului acesteia.„   
Art.2-Se modifica art. 1, alin.(6) din HCL nr. 35 din 26.02.2010 care va avea 

urmatorul continut: 
„(6) Strazile pe care este permis accesul fara limita de tonaj sunt urmatoarele : 
-Strada Isaccei de la intrarea in oras dinspre Braila pana la intersectia cu strada 

Prelungirea Taberei; 
-Strada Prelungirea Taberei-Strada Taberei-Drum industrial-Strada ing. Dumitru 

Ivanov, pana la bariera CFR; 
-Strada Barajului; 
-Strada Energiei ; 
-Strada Combustibilului; 
-Strada Viticulturii; 
-Strada Mahmudiei de la intersectia cu strazile Elizeului si Dianei (Sens giratoriu 

Bididia) pana la iesirea din oras catre Agighiol; 
-Strada Elizeului din sens giratoriu pana la iesirea din oras catre Nufaru; 
-Strada Orizontului; 
-Strada Bacului; 
-Strada Prislav de la sens giratoriu pana la S.C.  Campofrio S.A. Tulcea; 
-Strada Gradinarilor; 
-Strada Forestierului; 
-Strada Varariei Balta.„ 
Art.3-Celelalte prevederi ale HCL nr. 35 din 26.02.2010 raman nemodificate. 
Art.4-Autorizatiile de libera trecere emise pana la data prezentei hotarari isi 

pastreaza valabilitatea. 
Art.5-Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 10 zile de la data aducerii la 

cunostinta publica.  



Art.6-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia de 
Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea. 

 Art.7-Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptata cu 16 voturi ale consilierilor. 

 
 

 
           CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                         RĂDUCU Venera-Laurenţia 
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