
 
HOTĂRÂREA Nr.255 

PRIVIND STABILIREA LOCURILOR DESTINATE  DESFĂŞURĂRII 
ADUNĂRILOR PUBLICE ÎN MUNICIPIUL TULCEA 

 
Consiliul local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în  şedinţă ordinară la 

data de 28 octombrie 2010; 
Examinând documentaţia privind stabilirea locurilor destinate desfăşurării adunărilor 

publice în municipiul Tulcea; 
Luând în discuţie raportul prezentat de Direcţia Administraţie Publică Locală, înregistrat 

sub nr.27212/2010;  
Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Tulcea nr. 23221/17.09.2010, şi 

adresa Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea nr. CP 2074/13.10.2010 ;  
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 

    In conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 
adunărilor publice, republicată; 

În baza  art. 10, 36 (1), (2) lit.”c”, (6) lit.”a”, pct.7 şi art.68 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art.45(1), (3) , (6) şi art.49 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T A R A S T E: 

 
 ART. 1 - In municipiul Tulcea locurile destinate desfăşurării adunărilor publice sunt 

următoarele: 
- Piaţa Mircea cel Bătrîn; 
- Faleza Municipiului Tulcea (zona de est a Falezei, în faţa fostului Institut de Proiectări şi zona 
scenei plutitoare Gilort); 
- în faţa  Instituţiei Prefectului-Judeţul Tulcea, str. Păcii nr. 18; 
- în faţa Tribunalului Tulcea, str. Păcii nr. 83; 
- în faţa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Tulcea, str. Babadag nr. 163 bis; 
- în faţa Inspectoratului Teritorial de Muncă Tulcea, str. Babadag nr. 118; 
- pe stadionul Delta Tulcea; 
- pe stadionul Cosma Zaiţ; 
- la Casa de Cultură a Sindicatelor, Piaţa Independenţei nr. 1; 
- la Sala Polivalentă, str. Isaccei nr. 18; 
- parcurile municipiului Tulcea; 
- lăcaşurile de cult din municipiul Tulcea; 
- arterele rutiere  principale (desfăşurare manifestări cultural-sportive). 

ART.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia 
Administraţie Publică Locală, şi Direcţia Poliţie Comunitară, 
       ART.3 – Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

Hotărârea a fost adoptată cu  20 voturi ale consilierilor. 
 
             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                          SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
                Jr.BRUDIU Maria                                                                     PAVEL Viorica 


