
 
HOTARAREA NR.134 

pentru modificarea şi completarea articolului 10 din Regulamentul privind eliberarea şi 
folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia auto pe străzile din Municipiul Tulcea 

şi a anexei nr.2, aprobate prin H.C.L. nr.247/2011 
 

 
   Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinara din data 
de 26 septembrie 2012; 

Examinând proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea articolului 10 din 
Regulamentul privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia auto pe 
străzile din Municipiul Tulcea şi a anexei nr.2, aprobate prin H.C.L. nr.247/2011, proiect din 
initiativa doamnei consilier local Lavinia Vizaeur; 
 Luand in discutie raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu 
nr.G 7.023/20.09.2013; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 

Având in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.247/24.11.2011 pentru 
aprobarea  Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru 
circulaţia auto pe străzile din Municipiul Tulcea, modificata prin HCL nr.109/2012; 
 In baza dispozitiilor art.9, art.10, art.36, alin.(1), alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 
republicata privind administraţia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 republicata privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

H O T A R A S T E: 
 
 

Art.1 - Se modifica si se completeaza articolul 10 din REGULAMENTUL privind 
eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia auto pe străzile din Municipiul 
Tulcea, aprobat prin HCL nr.247/2011, care va avea urmatorul continut: 

 

“ART. 10.(1) Pe străzile din municipiul Tulcea, pentru care sunt instituite 
interdicţii/restrictii de circulaţie (acces interzis, limitare de tonaj), este permisa libera trecere a 
autovehiculelor cu masa maxima autorizata de peste 25 tone, in baza unor LT-uri eliberate de 
administratorul drumului public.  

(2)Pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata de peste 25 tone, se elibereaza   LT-
uri lunare si anuale numai cu avizul S.C. AQUASERV S.A. Tulcea.” 

 

Art.2 - Se modifica si se completeaza Anexa nr.2 la Hotararea nr.247/24.11.2011, prin 
introducerea, pentru autovehiculele cu masa autorizata de peste 25 tone, a tarifului lunar de 2.500 
lei + 220 lei/tona si a tarifului anual de 20.000 lei + 1.750 lei/tona. 

Art.3 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 

Hotărârea a fost adoptata cu 18 voturi ale consilierilor. 
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                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                               SEVASTIN Ana Elena 
 


