
HOTARAREA NR.161

pentru aprobarea Metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public si 

privat al municipiului Tulcea 

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

Examinand proiectul de hotarare pentru aprobarea Metodologiei de refacere a 
infrastructurii domeniului public si privat al municipiului Tulcea, proiect din initiativa 
Primarului;  
 Luand in discutie raportul Directiei de Intretinere si Administrare Patrimoniu 
nr.G9015/19.11.2014; 

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere prevederile: 
-Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
-Legii nr. 51/2006 Republicata, a serviciilor comunitare de utilit��i publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
-Ordonantei nr. 43 din 28 august 1997*** Republicat�, privind regimul drumurilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
-Ordonantei nr. 2 din 12 iulie 2001, privind regimul juridic al contraven�iilor; 

 In baza dispozitiilor art.10, art.36, al. (2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45, al.(1), (3), (6) si art.49 din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

  Art.1 – Se aproba Regulamentul privind metodologia de refacere a infrastructurii 
domeniului public si privat al municipiului Tulcea, prevazut in Anexa nr.1, care face parte 
integranta din prezenta Hotarare. 

Art.2 - Se aproba tehnologia de refacere a infrastructurii in cazul lucrarilor de sapatura 
pentru utilitati executate pe domeniul public sau privat al municipiului Tulcea, prevazuta  in 
Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta Hotarare. 

Art.3 - Se aproba detaliile de executie pentru refacerea domeniului public, prevazute  
in Anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta Hotarare. 

Art.4 - Se aproba modelul notificarii privind interventia de urgenta pe domeniul public 
sau privat al municipiului Tulcea, prevazuta in Anexa nr.4, care face parte integranta din 
prezenta Hotarare. 

Art.5 - Prevederile Anexelor nr.1, nr.2, nr.3, nr.4  se vor aplica in egala masura tuturor 
lucrarilor de refacere a infrastructurii domeniului public si privat al municipiului Tulcea 
inclusiv pentru lucrari de refacere care afecteaza infrastructura aflata in perioada de garantie. 

Art.6- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hot�râri se imputernicesc Direc�ia de 
Între�inere �i Administrare Patrimoniu Tulcea, Directia de Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului, Directia Politie Locala, Serviciul Impozite si Taxe Locale. 

Art.5 - Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hot�râri 
autorit��ilor si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

Hot�rârea a fost adoptata cu 10 voturi ale consilierilor. 

           CONTRASEMNEAZ�                                                  PRE�EDINTE DE �EDIN��, 

                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 

               Jr.BRUDIU Maria                                                           FRANDE� Claudia Alina 






























































































































































































































