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                            Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

                                         Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

HOTĂRÂREA NR. 172 
PRIVIND MODIFICAREA 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 

24.09.2020. 

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 Primarului; 

Luând în discuţie referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea                               

nr. 23573/14.07.2020 și coraportul întocmit de Direcţia Economică, de Compartimentul Transport 

Local și de Transport Public S.A., înregistrat cu nr. 23572/14.08.2020; 

Având în vedere  prevederile:  

- Art. 94, alin. (2), lit. d) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Art. 84, alin. (1), din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Art. 2, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de 

decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea 

Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul 

pentru elevi și studenți aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 228/31.10.2019 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. 129, alin. (2), lit. c) și d), alin. 6, lit. a) și alin. 7, lit. n), art. 136, alin 1), art. 

139, alin. (1) și (3), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

          ART. 1 Se modifică art. 2, alin. (1), lit. k) 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, care va avea  următorul cuprins: 
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„ k) abonament nominal, tip card, gratuit pentru un număr nelimitat de călătorii pe toate traseele pentru 

elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat cu domiciliul în municipiul Tulcea;” 

 ART. 2 Se modifică art. 2, alin. (1), lit. l) 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, care va avea  următorul cuprins: 

“ l) abonament nominal tip card, gratuit, pentru un număr maxim de 40 de călătorii pe lună, pentru 

pensionarii cu domiciliul stabil în mumicipiul Tulcea care au o pensie mai mică sau egală cu suma de 1200 lei.” 

ART. 3 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. 4 Direcţia Administraţie Publică Locală, Direcția Economică şi societatea Transport 

Public S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART. 5 Secretarul general al Municipiului 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; 

- Societății Transport Public S.A; 

- Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu; 

- Direcției Economice; 

- Instituției Prefectului - Judeţul Tulcea. 

 

 

  Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor locali din totalul de 17 consilieri locali 

prezenţi. 

 

 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ               
                      CONSILIER,                                             SECRETAR GENERAL,                                       
            FRANDEȘ Claudia-Alina                                           Jr. BRUDIU Maria 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


