
HOTĂRÂREA  Nr. 182 

privind suspendarea temporară a aplicării prevederilor Hotărârii nr. 187 din 18.12.2008 a 
Consiliului Local Municipal Tulcea privind aprobarea transportului gratuit pentru pensionarii 

cu domiciliul în Tulcea în anul 2009 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
05.08.2010, 

Examinând coraportul nr. 2.257/07.07.2010, întocmit de S.C. Transport Public S.A. Tulcea, 
delegat al gestiunii serviciului de transport public local, privind efectele acordării gratuităţilor la 
transport asupra situaţiei economico-financiare a societăţii, înregistrat la Primăria Municipiului Tulcea 
sub nr. 18389/23.07.2010, 
 Reţinând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 
 Având în vedere prevederile : 

Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, 
Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările 

şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 102/2006, 
Prevederile tuturor actelor normative în vigoare privind reducerea cheltuielilor publice, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. c) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, ale art. 45, alin. (1) 
şi (6) şi ale art. 49, alin. (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.  În perioada 16 august 2010 - 31 decembrie 2010 se suspendă aplicarea 
prevederilor Hotărârii nr. 187 din 18.12.2008 a Consiliului Local Municipal Tulcea privind aprobarea 
transportului gratuit pentru pensionarii cu domiciliul în Tulcea în anul 2009, prelungită până la 
31.12.2010 prin Hotărârea nr. 263/21.12.2009 a Consiliului Local Municipal Tulcea. 

Art. 2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 16 august 2010, dată de la care orice 
dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea. 

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 un număr de 14 voturi ale consilierilor. 
 

 
      CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                            PAVEL Viorica 

 
 
 
 
 
 
 
 


