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  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 

 

 
 
 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 317 
 

PENTRU MODIFICAREA  ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA 

ȘI EFECTUAREA SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE PRIN 

CURSE REGULATE APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 

TULCEA  NR. 205/27.09.2019, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședința extraordinară 

la data de 10 noiembrie 2021. 
Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului 

privind organizarea şi efectuarea serviciilor publice de transport local de persoane prin curse 

regulate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 205/27.09.2019, 

cu modificările și completările ulterioare, proiect din inițiativa consilierului local Dragoș 

Simion; 
Luând în discuție referatul de aprobare al consilierului local Dragoș Simion nr. 

42696/05.11.2021 și coraportul nr. 42971/05.11.2021 întocmit de Compartimentul Transport 

Local din cadrul Direcției Administrație Publică Locală; 
Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere  prevederile: 
- art. 17, alin. (1), lit. c) și (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 1, alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-

cadru al serviciilor de transport public local; 
- anexei 5.2 din Regulamentul privind organizarea şi efectuarea serviciilor publice de 

transport local de persoane prin curse regulate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 205/27.09.2019, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul 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. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

ART. 1 Se modifică și se completează anexa nr. 5.2 - Program de transport pentru 

rețeaua de nave din Regulamentul privind organizarea şi efectuarea serviciilor publice de 

transport local de persoane prin curse regulate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Tulcea nr. 205/27.09.2019, cu modificările și completările ulterioare, conform 

Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Celelalte prevederi ale Regulamentului privind organizarea şi efectuarea 

serviciilor publice de transport local de persoane prin curse regulate rămân neschimbate. 

ART. 3 Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Tulcea nr. 205/27.09.2019 privind serviciile de transport local de persoane prin curse regulate 

în Municipiul Tulcea se modifică și se completează în mod corespunzător. 
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ART. 4 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuternicește Compartimentul 

Transport Local din cadrul Direcției Administrație Publică Locală. 

ART. 5 Secretarul general al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea hotărârii 

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

ART. 6 Hotărârea se comunică: 
• Compartimentului Transport Local din cadrul Direcției Administrație Publică Locală; 
• Societății Transport Public S.A. Tulcea; 
• Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu; 
• Direcției Economice; 
• Instituției Prefectului – Județul Tulcea. 
 

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

prezenți. 
 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ                                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
       SECRETAR GENERAL,                       CONSILIER LOCAL, 
              Jr. Leventh IUSUF                                                      George ȘINGHI                    
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