
HOTĂRÂREA  Nr. 13  
pentru completarea articolului 2, alineatul (1) al Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului  

 Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea şi actualizarea hot ărârilor în domeniul  
serviciului de transport public local de persoane p rin curse regulate efectuat  cu  

autobuze, prin care se acord ă facilit ăţi popula ţiei 
 
 

 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.01.2012, 
Examinând proiectul de hotărâre pentru completarea articolului 2, alineatul (1) 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, proiect din iniţiativa primarului, 

Luând în dezbatere raportul nr. 163/20.01.2012 referitor la necesitatea completării articolului 2, 
alineatul (1) 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, întocmit de S.C. Transport Public S.A. Tulcea, 
delegatul serviciului de transportul public local de persoane, înregistrat la Primăria Municipiului Tulcea sub 
nr.2065/24.01.2012; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 

Având în vedere dispoziţiile: 
 - Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local şi ale Ordinului nr. 272/12.12.2007 al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru 
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru servciile publice de 
transport local de persoane,  

- Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, 
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2) lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, ale art. 45, alin. (1) şi (6) şi ale art. 
49, alin. (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.   Se aprobă completarea Articolului 2, alineatul (1) din Hotărârea 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 litera n), care va avea următorul conţinut : 

“n) abonament pe suport de hârtie nenominalizat, în valoare de 96 lei, valabil 60 de călătorii pe 
toate traseele.” 

 
Art. 2.  - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 1 februarie 2012.  

 (2)  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică 
din cadrul Primăriei municipiului Tulcea, Direcţia Administraţie Publică Locală Tulcea şi  S.C. Transport Public 
S.A. Tulcea. 

 
Art. 3.  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 19  voturi ale consilierilor. 
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