
 

 

HOTĂRÂREA  Nr.281 
privind  modificarea prevederilor art. 38 alin. (7) din Anexa la Hotărârea 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 efectuat 
cu autobuze pe raza municipiului Tulcea. 

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

21.12.2011, 
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 38 alin. (7) din  Anexa la 

Hotărârea 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 
efectuat cu autobuze pe raza municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul întocmit de S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Tulcea, delegată a gestiunii 
serviciului de transport public local  în temeiul contractului prevăzut în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 112/2008, 
înregistrat sub nr. 2684/13.12.2011; 

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

- 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,  
- Ordonanţei Guvernului României nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 
- Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  
- 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, 

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 modificarea prevederilor art. 38 alin. (7) din Anexa la Hotărârea 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 
efectuat cu autobuze pe raza municipiului Tulcea, care va avea următorul cuprins : 
 „(7) Contravenţiile se constată prin proces verbal încheiat de agenţii constatatori, însă, prin excepţie, în 
cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (4), aplicarea sancţiunilor se poate face prin eliberarea contracost 
contravenientului a biletelor de suprataxă, în cuantumul corespunzător amenzii aplicate;  forma şi 
conţinutul proceselor verbale de contravenţie, precum şi modelul, elementele de siguranţă şi valoarea 
biletelor de suprataxă se stabilesc la propunerea delegatului gestiunii serviciului de transport public local 
de persoane, prin dispoziţie a primarului municipiului Tulcea.” 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se împuternicesc Compartimentul Transport Local din 
cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală a Primăriei Municipiului Tulcea  şi delegaţii serviciilor de 
transport public local din municipiu. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Transport Local din cadrul Direcţiei 
Administraţie Publică Locală, S.C.  Transport  Public  S.A.  Tulcea, Inspectoratului Judeţean de Poliţie 
Tulcea, Registrului Auto Român - Reprezentanţa Tulcea, Autorităţii Rutiere Române - Agenţia Tulcea, 
Direcţiei de Poliţie Locală Tulcea şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Tulcea. 

Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, 
instituţiilor şi persoanelor prevăzute la art. 3.  



 

 

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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