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                 SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
      Jr. BRUDIU Maria                                           SEMEDULA Mariana Carmen 
 
 

HOTĂRÂREA NR.136 
Privind modificarea şi completarea Regulamentului privind activit ăţile  edilitar-gospod ăreşti din 

municipiul Tulcea aprobat cu modific ări şi complet ări prin  H.C.L.  nr.279/ 2009  
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în sedinţă ordinară în data de 26.05.2011; 
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului privind 

activităţile edilitar-gospodăreşti din municipiul Tulcea aprobat cu modificări şi completări prin  H.C.L.  
nr.279/ 2009, proiect din iniţiativa primarului; 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 11.430/ 10.05.2011 a Primarul municipiului Tulcea, Dr. 
Ing. Constantin Hogea şi Raportul Compartimentului Mediu înregistrat sub nr. 11.431/ 10.05.2011; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei; 
- H.G. nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de 

gestionare a calităţii aerului; 
- H.G. nr. 731/2004 privind adoptarea Strategiei Naţionale privind Protecţia Atmosferei; 
- Directivei nr. 91/ 271/ CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, modificată de Directiva nr. 98/ 15/ EC 

şi de Regulamentul (CE) nr.1882/ 2003; 
- H.G. nr.325/ 2005 pentru modificarea H.G. nr.188/ 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de 

descărcare în mediul acvatic a apelor uzate; 
- Legii Apei nr.107/ 1996 modificată prin Legea nr.310/ 2004; 
- H.G. nr.472/ 2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă; 
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. „d”, art. 45 alin. 1 şi 6 şi art. 49 alin. 1 şi 2 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1:  Se completeaza art. 6 din HCL nr.279/ 2009 cu lit. t, astfel: 
                              Art.  6 Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice ce îşi desfăşoară 

activitatea pe raza municipiului Tulcea, în vederea asigurării întreţinerii curăţeniei şi îmbunătăţirii 
aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces precum şi a străzilor, drumurilor şi 
zonelor verzi înconjurătoare, le revin următoarele obligaţii: 
 t(1) să amplaseze depozitele de agregate minerale numai în zona D şi pe terenurile din imediata 
vecinătate a drumurilor de intrare în municipiu;  
 t(2) să depoziteze agregatele minerale pe platforme betonate, împrejmuite, cu gard din material 
compact şi înălţime corespunzătoare, astfel încât emisiile de noxe şi pulberi să nu depăşească 
perimetrul depozitului; 
 t(3) să facă umectarea agregatelor manevrate în timpul acţiunii de încărcare- descărcare; 
 t(4) să transporte agregatele minerale pe raza municipiului cu autovehicule dotate cu prelate. 

Art.2 : Se completeaza art. 6 din HCL nr.279/ 2009 cu lit. u, astfel: 
                               „Art.  6 Instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice ce îşi desfăşoară 

activitatea pe raza municipiului Tulcea, în vederea asigurării întreţinerii curăţeniei şi îmbunătăţirii 
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aspectului edilitar al clădirilor, curţilor, împrejmuirilor, căilor de acces precum şi a străzilor, drumurilor şi 
zonelor verzi înconjurătoare, le revin următoarele obligaţii: 

                               u) să nu deverseze apele uzate, cele provenite de la vidanjări şi materiile vidanjate decât în 
punctele de colectoare canalizare, cu acordul S.C. AQUASERV S.A. şi avizul Serviciului de Gospodărire 
a Apelor Tulcea. 

 
Art. 3 : Se modifică şi se completează art.9, alin. 1, lit n, astfel: 
„Art.  9 (1) Pentru îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire şi înfrumuseţarea municipiului Tulcea, 

persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii şi interdicţii: 
n) Se interzice deversarea apelor uzate, a celor provenite de la vidanjări şi a materiilor vidanjate, 

direct pe domeniul public sau privat (carosabil, trotuar, alei, spaţiu verde).” 
 
Art. 4 : Regulamentul privind activităţile edilitar-gospodăreşti din municipiul Tulcea aprobat cu 

modificări şi completări prin  H.C.L. nr.279/ 2009, se va modifica şi completa în mod corespunzător. 
 
Art. 5 : Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.    
 

Hotărârea a fost adoptată cu 21  voturi ale consilierilor. 
 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
      Jr. BRUDIU Maria                                           SEMEDULA Mariana Carmen 
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