
HOTARAREA NR.159 
pentru suspendarea aplicarii Regulamentului de functionare a sistemului privind controlul, 
limitarea si taxarea stationarilor in municipiul Tu lcea, in perioada sezonului rece, pentru 

locurile de stationare de pe str. Lac Ciuperca, Sala Polivalenta – Biblioteca Judeteana si str. 
ing. Dumitru Ivanov, aferente zonei tarifare II 

 
 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data 
de 27 noiembrie 2014; 

Examinand proiectul de hotarare pentru suspendarea aplicarii Regulamentului de 
functionare a sistemului privind controlul, limitarea si taxarea stationarilor in municipiul Tulcea, 
in perioada sezonului rece, pentru locurile de stationare de pe str. Lac Ciuperca, Sala Polivalenta 
– Biblioteca Judeteana si str. ing. Dumitru Ivanov, aferente zonei tarifare II, proiect din initiativa 
Primarului; 

Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu nr. G. 
8822/12.11.2014;  
 Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 

Avand in vedere prevederile: 
- Ordonantei de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
- Hotararii de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local; 
 Tinand seama de prevederile HCL nr.154/2010 pentru aprobarea Regulamentului de 
functionare a sistemului privind controlul, limitarea si taxarea stationarilor in municipiul Tulcea; 

In baza dispozitiilor art.10, art.36, alin. (2) lit “c”, din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art. 45, al. (1) si (6) si art. 49 din Legea nr. 215/2001 republicata privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 

HOTARASTE: 
 

 

Art.1 - Se suspenda aplicarea Regulamentului de functionare a sistemului privind 
controlul, limitarea si taxarea stationarilor in municipiul Tulcea, aprobat prin HCL  nr. 154/2010, 
in perioada sezonului rece, cuprinsa in intervalul 01 decembrie pana la 01 mai al anului urmator, 
pentru locurile de stationare de pe str. Lac Ciuperca, Sala Polivalenta – Biblioteca Judeteana si 
str. ing. Dumitru Ivanov, aferente zonei tarifare II. 

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a Hotararii se imputerniceste Directia de Intretinere si 
Administrare Patrimoniu Tulcea. 

Art.3 - Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea Hotararii autoritatilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptata cu 10 voturi ale consilierilor. 
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