
HOT�RÂREA NR.155

privind aprobarea Programului de organizare a activit��ii de prevenire �i combatere 
a înz�pezirii �i poleiului din municipiul Tulcea pe timp friguros, în perioada noiembrie 2014 -

martie 2015

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în �edin�a ordinar� la data de 27 noiembrie 
2014; 

Examinând proiectul de hot�râre privind aprobarea Programului de organizare a 
activit��ii de prevenire �i combatere a înz�pezirii �i poleiului pe timp friguros în municipiul 
Tulcea, în perioada noiembrie 2014 - martie 2015, conform Anexelor 1 – 7, proiect din 
ini�iativa primarului; 

Luând în discu�ie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat� sub 
nr. 33087 din 18.11.2014 �i Coraportul întocmit de Serviciul Gospod�rie Comunal� �i  
S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 33088 din 18.11.2014; 

În baza prevederilor: 
- Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilit��i publice, republicat�; 
- Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localit��ilor, cu modific�rile �i 

complet�rile ulterioare; 
 În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d) �i alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (1) �i (6) �i 

art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administra�iei publice locale, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 

HOT�R��TE: 

Art. 1. Se aprob� Programul de organizare a activit��ii de prevenire �i combatere a 
înz�pezirii �i poleiului din municipiul Tulcea, pe timp friguros în perioada noiembrie 2014 - 
martie 2015, conform anexelor nr. 1- 7, care fac parte integrant� din prezenta hot�râre. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot�râri se împuternicesc Direc�ia Economic�, 
Serviciul Gospod�rie Comunal� din cadrul Prim�riei Municipiului Tulcea �i S.C. Servicii Publice 
S.A. Tulcea. 

Art. 3. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hot�râri 
autorit��ilor �i persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 Hot�rârea a fost adoptat� cu 10 voturi ale consilierilor locali 

          CONTRASEMNEAZ�                                                  PRE�EDINTE DE �EDIN��, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

               Jr.BRUDIU Maria                                                           FRANDE� Claudia Alina 
                                                                                                            
























































