
 

 

HOTĂRÂREA  Nr. 279 
privind  unificarea şi actualizarea hotărârilor Consiliului Local  al Municipiului  Tulcea în  
domeniul serviciului de transportul public local de persoane prin curse regulate efectuat 

 cu autobuze,  prin care se acordă facilităţi populaţiei 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
21.12.2011, 

Examinând proiectul de hotărâre privind unificarea şi actualizarea hotărârilor Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea în domeniul serviciului de transportul public local de persoane prin 
curse regulate efectuat cu autobuze,  prin care se acordă facilităţi populaţiei, proiect din iniţiativa 
primarului; 

Luând în discuţie raportul întocmit de S.C. Transport Public S.A. Tulcea înregistrat sub nr. 
2.661/12.12.2011; 

Reţinând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 
Având în vedere dispoziţiile: 

- Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, 

- Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, republicată, 

- Legii nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui unam şi 
organizarea trasfuzională în România, cu modificările ulterioare, 

- Hotărârii Guvernului României nr. 309/06.05.1996 privind acordarea de reduceri cu 
50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru 
transportul intern auto, feroviar, şi naval de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul 
de stat şi din învăţământul particular acreditat, 

- Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961; 

- Legii nr. 341/2004 - Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care 
şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov 
din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare, 
 - Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local şi ale Ordinului nr. 
272/12.12.2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi 
modificarea tarifelor pentru servciile publice de transport local de persoane,  

- Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 
- Actelor normative în vigoare privind cheltuielilor publice, 

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. (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 tariful pentru o călătorie cu mijloacele de transport în comun 
în municipiul Tulcea în sumă de 2,00 lei/călătorie (preţ cu TVA). 

 



 

 

Art. 2 - (1) Se aprobă următoarele tipuri de legitimaţii, abonamente şi gratuităţi în 
transportul public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuzele : 

a) legitimaţie pentru 2 călătorii, în valoare de 4 lei; 
b) legitimaţie de călătorie în valoare de 8 lei, valabilă o zi, pentru un număr nelimitat 

de călătorii pe toate traseele; 
c) abonament nominal tip card în valoare de 70 lei, valabil o lună de zile, pentru un 

număr nelimitat de călătorii pe un singur traseu; 
d) abonament nominal tip card în valoare de 96 lei, valabil 60 de călătorii de călătorii 

pe toate traseele; 
e) abonament nominal tip card în valoare de 110 lei, valabil 90 de călătorii pe toate 

traseele; 
f) abonament nominal tip card în valoare de 130 lei, valabil o lună de zile, pentru un 

număr nelimitat de călătorii pe toate traseele; 
g) abonament nominal tip card pentru elevi în valoare de 80 lei, valabil 60 de călătorii 

pe toate traseele; 
h)  abonament nominal tip card pentru zile nelucrătoare (sâmbătă, duminică şi 

sărbătorile legale) în valoare de 30 lei, valabil o lună de zile, pentru un număr nelimitat de 
călătorii pe un singur traseu; 

i)  abonament nenominalizat tip card în valoare de 150 lei, valabil o lună de zile, 
pentru un număr nelimitat de călătorii pe toate traseele; 

j)  abonament pe suport de hârtie tip legitimaţie de călătorie de 48 lei, valabil 60 de 
călătorii pe toate traseele pentru donatorii onorifici de sânge; 

k) 120 abonamente pe suport de hârtie tip legitimaţie de călătorie de 48 lei, valabile 
60 călătorii pe toate traseele, pentru elevii din instituţiile de învăţământ situate pe platforma 
industrială Vest, pentru o perioadă de 9 luni din an, respectiv perioada anului şcolar; 

l)  abonament nominal tip card, gratuit, pentru un număr maxim de 40 de călătorii pe 
lună, pentru pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Tulcea  care au o pensie mai mică sau 
egală cu suma de 850 lei; 

m)  abonament nominal tip card, gratuit, pentru un număr maxim de 60 de călătorii pe 
lună, pe toate traseele pentru : 

i. -  reprezentanţii “Ligii naţionale a luptătorilor pentru victoria Revoluţiei române din 
22 Decembrie 1989 şi cinstirea eroilor martiri Tulcea”; 

     ii. -  veteranii de război şi văduvele acestora, cu domiciliul în municipiul Tulcea; 
                iii. -  persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 
la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu domiciliul 
în municipiul Tulcea; 
               iv. -  persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a 
Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu domiciliul în municipiul Tulcea. 

(2)  Abonamentele tip card prevăzute la alineatul precedent, utilizate în sistemul 
electronic de taxare vor fi puse la dispoziţia călătorilor contracost de către S.C. Transport Public 
S.A. Tulcea. 

 
Art. 3. Pentru facilităţile de care beneficiază populaţia din municipiul Tulcea la 

transportul public local de persoane prin curse regulate efectuat  cu autobuze, Consiliul 
Local al Municipiului Tulcea va acorda S.C. Transport Public S.A. Tulcea de la bugetul local o 
subvenţie egală cu diferenţa dintre costurile şi veniturile înregistrate de societate din activitatea 
de transport public cu autobuzele, în care va fi inclus şi un profit în cotă de 2,5%.   

 



 

 

Art. 4.  - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012, dată de 
la care orice prevedere contrară se abrogă. 

 (2)  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc 
Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Tulcea, Direcţia Administraţie Publică 
Locală Tulcea şi  S.C. Transport Public S.A. Tulcea. 

 
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 un număr de 21 voturi ale consilierilor. 

    
         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                              MIHAI Nicolae 
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