
  

HOTĂRÂREA  Nr. 101 
 

pentru modificarea articolului 2, alineatul (1), litera l) a Hotărârii Consiliului 
Local  al Municipiului  Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea şi 

actualizarea hotărârilor în domeniul serviciului de transport public local de 
persoane prin curse regulate efectuat  cu autobuze, prin care se acordă facilităţi 

populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 26.05.2016, 

Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2, alineatul (1), litera l) 
a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea 
şi actualizarea hotărârilor în domeniul serviciului de transport public local de persoane prin 
curse regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă facilităţi populaţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare, proiect din iniţiativa primarului, 

Luând în discuţie expunerea de motive a primarului municipiului Tulcea, înregistrată 
sub nr. 14.304/13.05.2016 şi coraportul înregistrat sub nr. 2.326/13.05.2016 la S.C. Transport 
Public S.A. Tulcea şi sub nr. 14.305/13.05.2016 la Unitatea Administrativ-Teritorială 
Municipiul Tulcea, privind necesitatea modificării articolului 2, alin. (1), lit. l) al Hotărârii 
Consiliului Local  al Municipiului Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea şi 
actualizarea hotărârilor în domeniul serviciului de transport public local de persoane prin 
curse  regulate efectuat cu autobuze, prin care se acordă facilităţi populaţiei, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 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, republicată, 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,  
 În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. c) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, ale art. 45, 
alin. (1), (2) şi (6), ale art. 49, alin. (1) şi (2) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) 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. Se modifică Articolul 2, alineatul (1), litera l) din Hotărârea Consiliului Local  
al Municipiului  Tulcea nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea şi actualizarea hotărârilor în 
domeniul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat  cu 
autobuze, prin care se acordă facilităţi populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 
care va avea următorul conţinut:  

“l)  abonament nominal tip card, gratuit, pentru un număr maxim de 40 de călătorii pe 
lună, pentru pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Tulcea  care au o pensie mai mică sau egală 
cu suma de 900 lei”. 

 

 



  

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local  al Municipiului  Tulcea 
nr. 279 din 21.12.2011 privind unificarea şi actualizarea hotărârilor în domeniul serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate efectuat  cu autobuze, prin care se 
acordă facilităţi populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, rămân neschimbate. 

Art. 3.  - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 1 iunie 2016.  
 (2)  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc 

Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Tulcea, Direcţia Administraţie Publică 
Locală Tulcea şi  S.C. Transport Public S.A. Tulcea. 

 
Art. 4. 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 17 voturi ale consilierilor locali din 
totalul de 18 consilieri locali prezenţi. 
 
 
 
 
 
          CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                         CONSILIER, 
 
          Jr. BRUDIU Maria                                                            SEVASTIN ANA Elena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


