
HOTĂRÂREA NR.240 
 

PRIVIND APROBAREA POLITICII PUBLICE “EFICIENŢĂ, SUSTENABILITATE ŞI ACCES LA TRANSPORTUL 
PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ÎN MUNICIPIUL TULCEA” 

 
 

Consiliul local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27  
octombrie 2011; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea politicii publice “EFICIEN ŢĂ, 
SUSTENABILITATE ŞI ACCES LA TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ÎN 
MUNICIPIUL TULCEA” , proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul nr. 24939/11.10.2011 al Direcţiei Economice şi S.C.Transport Public S.A. 
Tulcea; 

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, cu modificările şi completările ulterioare; 
- 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; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 112/25.09.2008 a Consiliului Local 

Municipal Tulcea privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 137/27.05.2010 pentru aprobarea  

regulamentului privind organizarea şi funcţionarea serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate cu autobuze pe raza municipiului Tulcea. 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. c) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, art.45 alin.(1) şi (6) şi 
art.49 alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
                              

                                                      HOTARASTE : 
 

Art.1 . Se aprobă politica publică “EFICIEN ŢĂ, SUSTENABILITATE ŞI ACCES LA 
TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PERSOANE ÎN MUNICIPIUL TULCEA” , conform anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică şi 
S.C.Transport Public S.A. Tulcea. 

Art.3 . Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
             
            Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor. 
       
 
                                                                                       
       CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                          CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                               GHERASIM Maria 
 
 
 
 
 
 


