
 

HOTĂRÂREA  Nr.66 
 

pentru modificarea articolului 2, alineatul (1) litera k) al Hotărârii Consiliului Local  al 
Municipiului Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea şi actualizarea hotărârilor Consiliului Local 

al Municpiului Tulcea în domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 
efectuat cu autobuze, prin care se acordă facilităţi populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de      
30 martie 2017; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2, alineatul (1) litera k) al 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea şi 
actualizarea hotărârilor Consiliului Local al Municpiului Tulcea în domeniul serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă facilităţi 
populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, proiect din iniţiativa viceprimarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Tulcea, Marinescu Petre, 
înregistrată sub nr. 7.089/15.03.2017 şi coraportul înregistrat sub nr. 1.315/15.03.2017 la S.C. 
Transport Public S.A. Tulcea şi sub nr. 7.088/15.03.2017 la Unitatea Administrativ-Teritorială 
Municipiul Tulcea, privind necesitatea modificării articolului 2, alin. (1), lit. k) al Hotărârii Consiliului 
Local  al Municipiului Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea şi actualizarea hotărârilor în 
domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse  regulate efectuat cu autobuze, 
prin care se acordă facilităţi populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere dispoziţiile: 
- Hotărârii Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru 

transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi 
naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular 
acreditat, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

-  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea şi 
actualizarea hotărârilor Consiliului Local al Municpiului Tulcea în domeniul serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă facilităţi 
populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. c) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, ale art. 45, alin. (1), 
(2) şi (6), ale art. 49 şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) 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 articolul 2, alineatul (1) litera k) din Hotărârea Consiliului Local  al 

Municipiului  Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea şi actualizarea hotărârilor Consiliului 
Local al Municipiului Tulcea în domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse 
regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă facilităţi populaţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare, urmând a va avea următorul conţinut : 



 

“k) 400 (40 abonamente/ liceu) abonamente pe suport de hârtie tip legitimații de călătorie de 48 
lei, valabile 60 de călătorii pe toate traseele, pentru elevii din instituțiile de învățământ liceal din 
municipiul Tulcea, pentru o perioadă de 9 luni din an, respectiv durata anului școlar”. 

Criteriile de atribuire a abonamentelor se stabilesc de către Consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ menţionate la alineatul 1.  

Abonamentele neatribuite până pe data de 15 ale lunii vor fi redistribuite celorlalte licee, în 
funcţie de solicitări. 

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 279 din 
21.12.2011 privind unificarea şi actualizarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Tulcea în 
domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin 
care se acordă facilităţi populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate. 

 
Art. 3.  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 1 aprilie 2017. 
(2) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia 

Economică din cadrul Primăriei municipiului Tulcea şi  S.C. Transport Public S.A. Tulcea. 
 

Art. 4. 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 20 voturi ale consilierilor locali din totalul de 20 

consilieri locali prezenţi. 
 
 

         CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                         DRĂNICEANU Daniel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


