
HOTARAREA NR. 213 
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind activităţile edilitar-gospodăreşti din municipiul 

Tulcea aprobat cu modificări şi completări prin HCL nr. 279/2009 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 29.09.2011; 
Examinand proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului privind activităţile 

edilitar-gospodăreşti din municipiul Tulcea aprobat cu modificări şi completări prin HCL nr. 279/2009, proiect din 
initiativa primarului; 

Luand in discutie raportul prezentat de SC Servicii Publice SA, inregistrat sub nr. 22870/20.09.2011; 
Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Avand in vedere: 

- prevederile OG nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor , aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 61/1991 republicata – pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de 
convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata; 

- prevederile OUG nr. 195/2002, pruind circulaţia pe drumurile publice , republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

In baza dispozitiilor art. 36 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. 1 si 6 si art. 49 alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1. Se modifica si se completeaza Regulamentul privind activităţile edilitar-gospodăreşti din municipiul Tulcea 
aprobat cu modificări şi completări prin HCL nr. 279/2009, astfel: 
„Art.28 alin. 7 – Se interzice ieşirea din incinta parcului auto a betonierelor fără un dispozitiv tip sac sau de orice 
natură, inscripţionat cu denumirea societăţii care le deţine. Dispozitivul va fi poziţionat la capătul jgheabului 
împiedicând scurgerile de beton pe drumurile publice.” 
“Art.31 lit. d) Nerespectarea prevederilor art. 28 alin. 7  din prezentul  regulament se sanctioneaza cu amenda de la 
3.000lei la 6.000 lei. 
Art. 2. Cu data adoptarii prezentei hotarari, Regulamentul privind activităţile edilitar-gospodăreşti din municipiul 
Tulcea aprobat cu modificări şi completări prin HCL nr. 279/2009, actualizata, se modifica si se completeaza in 
mod corespunzator. 
Art. 3. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari autoritatilor interesate pentru 
ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotararea a fost adoptata cu  21 voturi ale consilierilor. 
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