
HOTĂRÂREA  Nr. 183 
pentru modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 37/26.02.2010  a Consiliului Local  Municipal  Tulcea 

privind modalitatea de acordare a gratuităţii pe mijloacele de transport în comun precum şi 
cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, cât şi pentru însoţitorii 

adulţilor cu handicap auditiv şi mental accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap 
grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav şi accentuat  

din municipiul Tulcea 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
05.08.2010 , 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 37/26.02.2010  a 
Consiliului Local  Municipal  Tulcea privind modalitatea de acordare a gratuităţii pe mijloacele de 
transport în comun precum şi cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, cât şi 
pentru însoţitorii adulţilor cu handicap auditiv şi mental accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu 
handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav şi accentuat din 
municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie coraportul înregistrat sub numerele 18625/28.07.2010 la Primăria Municipiului 
Tulcea - Direcţia Economică, 12463/26.07.2010 la Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea şi  
2.423/23.07.2010 la S.C. Transport Public S.A. Tulcea; 

Reţinând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, conform cărora sumele aferente dreptului persoanelor cu 
handicap grav şi accentuat de a beneficia de transport gratuit la transportul urban cu mijloacele de 
transport în comun se asigură din bugetele locale, precum şi ale 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.  Se modifică prevederile art. 3 din Hotărârea nr. 37/26.02.2010  a Consiliului Local  
Municipal  Tulcea privind modalitatea de acordare a gratuităţii pe mijloacele de transport în comun 
precum şi cuantumul acesteia pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, cât şi pentru însoţitorii 
adulţilor cu handicap auditiv şi mental accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, 
asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav şi accentuat din municipiul Tulcea, 
care va avea următorul conţinut : 

“ Se aprobă cuantumul abonamentului de transport acordat persoanelor cu handicap 
grav sau accentuat precum şi asistenţilor personali sau însoţitorilor acestora, în limita sumei de 20 
lei/lună.” 

Art. 2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu prestaţiile aferente lunii august 2010, 
celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 37/26.02.2010 a Consiliului Local Municipal Tulcea rămânând 
neschimbate. 

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 20 voturi ale consilierilor. 
 
     CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                            PAVEL Viorica 


