
HOTARAREA NR. 67 
pentru modificarea si completarea  H.C.L. nr. 20/2008 privind aprobarea  

tarifelor activitatii de intretinere a cailor publice  de pe raza municipiului Tulcea, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 

31 martie 2011; 
Examinand proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea  H.C.L. nr. 20/2008 privind 

aprobarea tarifelor activitatii de intretinere a cailor publice de pe raza municipiului Tulcea, cu modificarile si 
completarile ulterioare, proiect din initiativa Primarului; 

Luand in discutie coraportul prezentat de Servicii Publice SA si Serviciul Gospodarire 
Comunala, inregistrat sub nr. 7649/22.03.2011; 

Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Avand in vedere: 

      -    prevederile Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor; 
      -    prevederile Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

           -    H.C.L. nr. 20/2008 privind aprobarea tarifelor activitatii de intretinere a cailor publice de pe raza 
municipiului Tulcea, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza dispozitiilor art. 10 si art. 36, alin. 4, lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

 
HOTARASTE: 

 
 Art. 1. Se modifica si se completeaza art. 1 lit. a) din H.C.L. nr. 20/30.01.2008,cu 

modificarile si completarile ulterioare, care va avea urmatorul cuprins:”Art. 1. a) Se aproba 
adaugarea tarifului pentru maturat mecanizat trotuare, alei  si parcuri in cuantum de 15.68 lei / 
1000 mp”. 

Art. 2.  Prezenta hotarare se aplica incepand cu 01 aprilie 2011. 
Art. 3. Cu data adoptarii prezentei hotarari, HCL nr. 20/30.01.2008 privind aprobarea 

tarifelor activitatii de intretinere a cailor publice de pe raza municipiul Tulcea, se modifica si 
se completeaza in mod corespunzator. 

Art.  4. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotararea a fost adoptata cu  19 voturi ale consilierilor. 
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