
 
HOTĂRÂREA NR.38 

 

PENTRU  REVOCAREA DISPOZIȚIILOR ART. 28, ALIN. (4) DIN REGULAMENTUL 
PRIVIND ACTIVITĂŢILE EDILITAR-GOSPODĂREŞTI DIN MUNICIPILUL TULCEA 

APROBAT PRIN  H.C.L. NR. 279/2009 
 

 

  Consiliul local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 28.07.2016; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru revocarea dispozițiilor art. 28 alin. (4) din 
Regulamentul privind acţivităţile edilitar-gospodăreşti din municipiul Tulcea aprobat prin H.C.L. 
nr. 279/2009, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 
20128/16.07.2016 şi raportul nr. 20129/18.07.2016 al Compartimentului Transport Local din 
cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
        Având în vedere prevederile: 
- Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicarea a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
        În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (5) lit. „a” şi alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45     alin. 
(1) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2)  și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                        

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se revocă dispozițiile art. 28 alin. (4) din Regulamentul privind activităţile  
edilitar-gospodăreşti din municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 279/2009. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Regulamentului privind acţivităţile  
edilitar-gospodăreşti din municipiul Tulcea aprobat prin H.C.L. nr. 279/2009 rămân neschimbate. 

Art.3. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 

Hotărârea a fost adoptată cu  19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 
prezenţi. 
 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                         CONSILIER, 
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