
HOTĂRÂREA  Nr.66 
pentru  modificarea art. 2, alin. (1), lit. a) din Hotărârea nr. 289/20.12.2010 

a Consiliului  Local  Municipal  Tulcea privind aprobarea tarifului de transport 
şi preţul abonamentelor pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun 

în municipiul Tulcea 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
31.03.2011, 

Luând în discuţie proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 2, alin. (1), lit. a) din Hotărârea 
nr. 289/20.12.2010  a Consiliului  Local  Municipal  Tulcea privind aprobarea tarifului de transport şi 
preţul abonamentelor pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun în municipiul Tulcea, 
proiect din iniţiativa primarului, 

Examinând raportul nr. 687/14.03.2011 întocmit de S.C. Transport Public S.A. Tulcea, delegat 
al serviciului de transport public local, referitor la  necesitatea modificării art. 2, alin. (1), lit. a) din 
Hotărârea nr. 289/20.12.2010  a Consiliului  Local  Municipal  Tulcea privind aprobarea tarifului de 
transport şi preţul abonamentelor pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun în municipiul 
Tulcea, înregistrat sub nr. 7691/22.03.2011 la Primăria Municipiului Tulcea - Direcţia Economică, 

Luând în discuţie referatul Biroului Audit Public Intern, înregistrat sub nr. 7676/22.03.2011, 
 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, ale Legii 
nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu 
modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 102/2006, 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14 şi ale art. 45, alin. (1) 
şi (6) 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 modifică prevederile art. 2, alin. (1), lit. a) din Hotărârea nr. 289/20.12.2010  a 
Consiliului  Local  Municipal  Tulcea privind aprobarea tarifului de transport şi preţul abonamentelor 
pentru călătoriile cu mijloacele de transport în comun în municipiul Tulcea, care va avea următorul 
conţinut : 

“ a) Abonamentul nominal în valoare de 70 lei, valabil o lună de zile, pentru un număr 
nelimitat de călătorii pe un singur traseu.” 

 
Art. 2.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2011. 

 
Art. 3. 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 19 voturi ale consilierilor. 
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