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Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea 
 

HOTĂRÂREA NR.182 
 

PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DE PREVENIRE ȘI 

COMBATERE A ÎNZĂPEZIRII  ŞI POLEIULUI PE TIMP FRIGUROS ÎN MUNICIPIUL TULCEA, ÎN 

PERIOADA NOIEMBRIE 2020 - MARTIE 2021 

 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă  ordinară la data de  

24 septembrie 2020; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de organizare a activităţii de 

prevenire si combatere a înzăpezirii şi poleiului pe timp friguros în municipiul Tulcea, în perioada 

noiembrie 2020 - martie 2021, proiect din iniţiativa Primarului; 

Luând în discuţie Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 

20281/10.09.2020, Coraportul întocmit de societatea Servicii Publice S.A. Tulcea, Direcția Economică 

și Serviciul Gospodărie Municipală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 

20280/10.09.2020 și raportul Direcției Administrație Publică Locală nr. 27444/18.09.2020; 

În baza prevederilor: 

          - art. 1 alin. (1) și alin. (2) lit. e) din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 2 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 58, art. 59 și art. 60 din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, 

aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorității Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilităţi Publice nr. 82/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- secțiunii 7, art. 61 - 71 din Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Tulcea, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 159/27.08.2020; 

În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), 

art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.  1. Se aprobă Programul de organizare a activităţii de prevenire şi combatere a înzăpezirii şi 

poleiului pe timp friguros în municipiul Tulcea, în perioada noiembrie 2020 - martie 2021, conform 

anexelor nr. 1-14, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.  2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Direcţia Economică, 

Serviciul Gospodărie Municipală din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea şi societatea Servicii 

Publice S.A. Tulcea.                                               

Art. 3. Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor locali din 17 consilieri locali prezenţi. 

                     

              CONTRASEMNEAZĂ                                           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  

             SECRETAR GENERAL,                                                                       CONSILIER, 

                Jr. Brudiu Maria                                                                          Frandeș Claudia-Alina 

 

 





























































 


