
HOTARAREA NR. 41 
privind revocarea HCL nr.134/26.09.2013 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 
 

   Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinara 
din data de 26 martie 2015; 

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr.134/26.09.2013 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 Primarului; 
 Luand in discutie expunerea de motive a Primarului municipiului Tulcea înregistrată 
sub nr. 7.413/12.03.2015  si raportul prezentat de Directia de Intretinere si Administrare 
Patrimoniu nr.G 5.546 /12.03.2015; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Tulcea; 
 Tinand seama de Sentinta civila nr.1069/2014 pronunţată de Tribunalul Tulcea în 
dosarul nr. 3147/88/2013, ramasa definitiva; 

Având in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.134/26.09.2013 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; 
 In baza dispozitiilor 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, alin. (1) şi (6), art. 49 şi art. 115, alin. (1) lit. b) 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 revoca HCL nr. 134/26.09.2013 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. 

Art.2 -Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 
autorităţilor si persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 

 Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 
prezenţi. 
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