
HOTĂRÂREA NR.12 
PRIVIND ÎNFIIN ŢAREA ADMINISTRA ŢIEI PORTUARE “ZONA FALEZ Ă PORT TULCEA” ÎN 

CADRUL S.C.  TRANSPORT  PUBLIC  S.A.  TULCEA DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL 
AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 31.01.2012, 

Examinând proiectul de hotărâre privind înfiinţarea administraţiei portuare “Zona faleză 
port Tulcea” în cadrul S.C.  Transport  Public  S.A.  Tulcea din subordinea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea,  proiect din iniţiativa primarului, 

Luând în discuţie raportul nr. 1917/23.01.2012, întocmit de Direcţia Administraţie Publică 
Locală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 22/1999 privind 

administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval 
aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi 
şi pe căile navigabile interioare, republicată, 

În temeiul dispoziţiilor art.  36, alin. (1) şi alin. (2) lit. a), ale art. 45, alin. (1) şi (6) şi ale 
art. 49, alin. (1) şi (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.  (1) Se aprobă înfiinţarea administraţiei portuare “Zona faleză port Tulcea” în cadrul 
S.C.  Transport  Public  S.A.  Tulcea din subordinea Consiliului Local al Municipiului Tulcea.  

(2)  Administraţia portuară prevăzută la alineatul (1) va îndeplini toate atribuţiunile care-i 
revin potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor 
şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului 
public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile 
interioare, republicată. 

Art. 2. Se aprobă preluarea prin transfer la S.C.  Transport  Public  S.A.  Tulcea a 
personalului angajat în cadrul Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării 
Maritime” S.A. Galaţi care îşi desfăşoară activitatea în zona faleză port Tulcea. 

Art. 3. Se aprobă preluarea de către Administraţia portuară “Zona faleză port Tulcea” a 
contractelor comerciale încheiate de Compania Naţională “Administraţia Porturilor Dunării 
Maritime” S.A. Galaţi, având ca obiect bunurile proprietate publică a statului şi cele proprietate 
privată a companiei. 

Art. 4. Se aprobă planul de reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii portuare zona faleză 
port Tulcea prevăzut în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5.  Amplasamentele pontoanelor de acostare ale Companiei Naţionale “Administraţia 
Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi, Autorităţii Navale Române şi “Administraţiei 
Fluviale a Dunării de Jos” R.A. Galaţi existente la data adoptării prezentei hotărâri rămân 
neschimbate. 

 
Art. 6. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 186 din 28 iulie 

2011 pentru aprobarea înfiinţării “Administraţiei portuare” în cadrul S.C. TRANSPORT 
PUBLIC S.A. TULCEA, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind 



administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval 
aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi 
şi pe căile navigabile interioare, republicată. 

Art. 7.  Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.  
 
 
             Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor. 
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