
HOTĂRÂREA  Nr. 66 
pentru  aprobarea  actului  adiţional  privind  modificarea  contractului  de  delegare  a  

gestiunii  serviciului  de  transport  public  local  în  municipiul  Tulcea,  prevăzut  în  
anexa  nr. 1  la  H.C.L. nr. 112/25.09.2008 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 
martie 2010; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea actului adiţional privind modificarea  
contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport  public  local  în  municipiul  Tulcea 
prevăzut în anexa  nr. 1 la  H.C.L. nr. 112/25.09.2008, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie coraportul Direcţiei Economice şi al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea 
înregistrat sub nr. 7593/22.03.2010; 

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, 

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. (1) şi (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 aprobă actul adiţional nr. 2/2010 la contractul  de  delegare a  gestiunii  
serviciului  de  transport  public  local  în  municipiul  Tulcea prevăzut în anexa  nr. 1  la  
H.C.L. nr. 112 din 25.09.2008, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei  hotărâri, delegatul va restitui 
delegatarului bunurile imobile care aparţin domeniului public de interes local înscrise în anexa 
nr. 1.2 la contract, pe bază de proces verbal de predare-primire. 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea să semneze actul adiţional 
prevăzut la art. 1. 

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 19 voturi ale consilierilor. 
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