
HOTĂRÂREA  Nr.156 
 

pentru  înlocuirea anexei nr. 1.1 la Hotărârea Consiliului Local  Tulcea   nr. 
112/25.09.2008 prin care s-a aprobat contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local în municipiul Tulcea  şi aprobarea 

actului adiţional nr. 4/2014 la contract 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 27 noiembrie 2014, 
       Analizând coraportul privind necesitatea înlocuirii anexei nr. 1.1 la Hotărârea 
Consiliului Local  Tulcea nr. 112/25.09.2008 prin care s-a aprobat contractul de delegare 
a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Tulcea şi aprobarea actului 
adiţional nr. 4/2014 la contract, înregistrat la Primăria Municipiului Tulcea - Direcţia 
Economică sub nr. 33269/19.11.2014, iar la S.C. Transport Public S.A. Tulcea sub nr. 
3.284/12.11.2014, 
 Văzând proiectul de hotărâre privind înlocuirea anexei nr. 1.1 la Hotărârea 
Consiliului Local  Tulcea nr. 112/25.09.2008 prin care s-a aprobat contractul de delegare 
a gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Tulcea şi aprobarea actului 
adiţional nr. 4/2014 la contract, proiect din iniţiativa primarului, 

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, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

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

Celorlalte acte normative emise în aplicarea legislaţiei de mai sus, precum şi 
prevederile art. 4, 6, 9, 21 şi 26 din contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport  public  local  în  municipiul  Tulcea prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 112/25.09.2008,  
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. c) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14 şi ale 
art. 45, alin. (1) şi (6) 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.  (1) Anexa nr. 1.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 112/25.09.2008 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public 
local şi aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local al municipiului Tulcea se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
(2)  Pentru bunurile înscrise la nr. crt. 13-15 din anexa nr. 1 se stabileşte o 

valoare a redevenţei lunare în sumă de 6.166,42 lei/autobuz. 
 
Art. 2.  Se aprobă actul adiţional nr. 4/2014 la contractul  de  delegare  a  

gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Tulcea aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 112/25.09.2008, prevăzut în 
anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 



Art. 3.  Se împuterniceşte primarul municipiului Tulcea să semneze actul 
adiţional prevăzut la art. 2. 

 

Art. 4.  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 
Art. 5.  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 10 voturi ale consilierilor. 
 

 
 
 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                           FRANDEŞ Claudia Alina 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 156 din 27.11.2014 
 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI           CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI                      
                             T U L C E A                                                             T U L C E A                                  
    Primăria  Municipiului  Tulcea              S.C. Transport Public  S.A. Tulcea  
 

      Nr.  .............../.................................                 Nr.  ................./................................                                                
 
               

ACT  ADIŢIONAL  Nr.  4 
 

la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local  
în municipiul Tulcea, prevăzut în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 112/2008. 

 
Luând act de prevederile hotărârii nr. ........................... a Consiliului Local 

minicipal Tulcea, prin care anexa nr. 1.1 la contract a fost înlocuită cu anexa nr. 1 la această 
hotărâre, 

Revăzând prevederile art. 6, alin. (1) şi (2) din contract, precum şi ale actelor 
adiţionale precedente şi constatând că acestea nu mai sunt în concordanţă cu situaţia 
patrimonială actuală a mijloacelor de transport concesionate prin contract, 

Ajungând la concluzia că prevederile art. 6, alin. (1) şi (2) din contract trebuie 
revizuite şi adaptate în mod corespunzător pentru a da posibilitate părţilor să urmărească şi   să-
şi respecte cu corectitudine obligaţiile contractuale, 

În temeiul art. 26 (1) din contract,  
 

părţile contractante convin de comun acord următoarele : 
 

Art. unic. - Se modifică prevederile art. 6, alin. (1) şi (2) din contract după cum 
urmează : 

„Art. 6. - (1) Pentru folosinţa bunurilor mobile şi imobile pe care delegatarul le 
pune la dispoziţia delegatului în vederea realizării obiectului contractului, delegatul va plăti 
trimestrial o redevenţă calculată lunar. 

(2)  Redevenţa se stabileşte la nivelul amortizării lunare pentru bunurile 
cuprinse în anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ......................., după cum urmează :  

a) pentru cele două autobuze achiziţionate în anul 2002 şi reevaluate în anul 
2014 se va achita o redevenţă lunară în sumă de 777,75 lei şi respectiv, 803,25 lei; 

b) pentru cele patru autobuze achiziţionate în anul 2006 şi pentru cele şase 
autobuze achiziţionate în anul 2007, reevaluate în anul  2014 se va achita o redevenţă lunară 
în sumă de 1.258,19 lei/autobuz; 

c) pentru cele trei autobuze achiziţionate în anul 2014 se va achita o redevenţă 
lunară de 6.166,42 lei/autobuz.” 

 

Celelalte prevederi ale contractului, aşa cum au fost ele modificate şi/sau 
completate prin actele adiţionale anterioare, rămân neschimbate. 

 

Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale cu valoare 
juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă şi intră în vigoare de la data de              
1 decembrie 2014. 

 

                          Pentru  delegatar,                                     Pentru  delegat, 
                                     Primar,                                                       Director  general, 
                Dr. ing.  HOGEA CONSTANTIN                    Ing.  BĂLAN  DANIEL-LUCIAN 
 

 
                             Director  economic,                                      Director  economic, 
                         Ec.  MUHULEŢ  ALINA                               Ec.  MIREA  GABRILEA        
 
 


