
HOTĂRÂREA NR. 222 
PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

TULCEA  NR. 279/21.12.2011 PRIVIND UNIFICAREA ȘI 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 
FACILITĂȚI POPULAȚIEI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 

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

26.07.2018. 
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 279/21.12.2011 privind unificarea și actualizarea hotărârilor Consiliului Local 
al Muncipiului Tulcea în domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 
efectuat cu autobuze, prin care se acordă facilități populației, cu modificările și completările ulterioare, 
proiect din iniţiativa Viceprimarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Tulcea, Ing. MARINESCU 
Petre nr. 20166/16.07.2018 și coraportul întocmit de Direcţia Economică, de Compartimentul 
Transport Local și de S.C. Transport Public S.A., înregistrat cu nr. 20167/16.07.2018; 

Având în vedere  prevederile:  
- Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările și completările ulterioare; 
-  Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 205/28.09.2017 privind atribuirea directă 

a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate în 
Municipiul Tulcea către societatea Transport Public S.A. Tulcea; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 279/21.12.2011 privind unificarea și 
actualizarea hotărârilor Consiliului Local al Muncipiului Tulcea în domeniul serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă facilități 
populației, cu modificările și completările ulterioare. 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit.  b) și d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 alin. (1), (2) şi (6) şi art. 49 
alin. (1) şi (2) și 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 și se completează art. 2, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 279/21.12.2011 privind unificarea și actualizarea hotărârilor Consiliului Local 
al Muncipiului Tulcea în domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate 
efectuat cu autobuze, prin care se acordă facilități populației, cu modificările și completările ulterioare, 
prin introducerea unei noi litere, respectiv litera n), cu următorul cuprins: 

 
n) abonament nominal tip card, gratuit, pentru șomerii cu domiciliul în municipiul Tulcea 

înregistrați la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea, în scopul căutării și ocupării 
unui loc de muncă, pentru un număr de maximum 40 de călătorii pe lună, pe toate traseele, eliberat 
conform Procedurii de acordare de facilități la transportul public de călători pentru șomerii cu 
domiciliul în municipiul Tulcea prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

ART. 2 Celelelte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea  
nr. 279/21.12.2011 privind unificarea și actualizarea hotărârilor Consiliului Local al Muncipiului 
Tulcea în domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu 
autobuze, prin care se acordă facilități populației, cu modificările și completările ulterioare, rămân 
neschimbate. 

ART. 3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.08.2018. 
 



ART. 4 Direcţia Administraţie Publică Locală, Direcția Economică şi societatea Transport Public 
S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART. 5 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 
hotărârii autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

ART. 6 Hotărârea se comunică: 
 Compartimentului Transport Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
 S.C. Transport Public S.A; 
 Direcției Economice; 
 Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea   
 Instituției Prefectului - Judeţul Tulcea 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din totalul de 21  consilieri locali 

prezenţi. 
 
 

 
 

             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                           MARIN Cezar-George 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Anexa nr. 1 la HCL nr. 222/26.07.2018 
 
 
 

Procedura de acordare de facilități la transportul public de călători pentru șomerii 
cu domiciliul în municipiul Tulcea 

 
 
 
Art. 1 Facilitățile aprobate la art. 1 din prezenta hotărâre se vor acorda în baza unui card 

nominal de călătorie lunar, reincărcabil, ce reprezintă echivalentul a 40 călătorii, respectiv 800 puncte 
de călătorie (1 călătorie = 20 puncte). 

Art. 2 Eliberarea/încărcarea cardurilor de călătorie lunare, valabile în interiorul municipiului 
Tulcea, persoanelor aflate în șomaj, înregistrate ca șomeri indemnizați sau neindemnizați la Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea, se va face lunar, prin punctele de distribuire ale 
societății de transport public local, în baza următoarelor documente: 

 buletinul/cartea de identitate și carnetul de șomer vizat la zi pentru șomerii indemnizați; 
 buletinul/cartea de identitate și adeverința eliberată de Agenția Județeană pentru Ocuparea 

Forței de Muncă Tulcea pentru șomerii neindemnizați. 
Art. 3 La controalele efectuate în mijloacele de transport în comun de personalul împuternicit al 

transportatorului, beneficiarii prezentei hotărâri vor prezenta în mod obligatoriu abonamentul de 
călătorie şi documentul de identitate. 

Art. 4 Beneficiarii care nu prezintă la control documentele prevăzute vor fi consideraţi călători 
frauduloşi şi vor fi trataţi conform reglementărilor legale ale transportatorului. 

Art. 5 Pentru plata serviciilor executate, societatea de transport public de călători întocmeşte 
lunar factură fiscală, la care va anexa tabelul nominal cu beneficiarii transportului gratuit care au folosit 
abonamentele de călătorie, precum şi centralizatorul de decont al lunii de facturare în funcţie de 
numărul de călătorii efectuat. 

Art. 6 Documentele anexate facturii prevăzute la articolul precedent se vor întocmi separat, 
pentru fiecare categorie de beneficiari. 

Art. 7 Contravaloarea cardului va fi suportată de către Unitatea Administrativ-Teritorială 
Municipiul Tulcea prin bugetul local. 

Art. 8 Modelul cardului de călătorie pentru beneficiarii prezentei hotărâri (șomeri) este : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


