
HOTARAREA NR.187 
PRIVIND APROBAREA  MODIFICARII SI COMPLETARII REGULAMENTULUI 
LOCAL PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA  

IN MUNICIPIUL TULCEA  APROBAT  PRIN H.C.L nr.165/2008 
 
 

Consiliul local al municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta 
ordinara la data de 30.09.2009;  
      Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii si 
completarii Regulamentului local pentru desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica in municipiul Tulcea aprobat prin H.C.L nr.165/2008. 
      Luand in discutie raportul nr.24132/18.09.2009 al Compartimentului 
comercial, libera initiativa;                 
      Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
      Avand in vedere prevederile : 
 
- Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
      In conformitate cu dispozitiile art.36 alin(2) lit.d din Legea nr.215/2001 
privind Administratia Publica Locala, republicata, modificata si completata; 
       In temeiul art.45 pct.1 si 6 si art.49 pct.1 si 2 din Legea nr.215/2001 
privind Administratia Publica Locala, republicata, modificata si completata. 
 
                                              HOTARASTE: 
 
 
      Art.1.  Se aproba modificarea si completarea Regulamentului local 
pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica in municipiul Tulcea 
aprobat prin Hotararea de Consiliu Local nr.165/2008 dupa cum urmeaza : 
          1. art.4 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul continut: 
 
 “ Pentru vizarea anuala a autorizatiilor de functionare vor fi verificate 
conditiile de functionare ale unitatilor de alimentatie publica respective si 
dovada  achitarii contravalorii ultimei facturi aferente contractului pentru 
colectarea deseurilor rezultate din desfasurarea activitatii specifice.” 
 



           2. art.9 se modifica si va avea urmatorul continut: 
 
 “ Art.9. Membrii comisiei verifica realitatea datelor inscrise in documentatia 
depusa de agentul economic pentru eliberarea Autorizatiei de functionare, 
respectiv pentru vizarea acesteia si propune primarului eliberarea Autorizatiei 
de functionare, respectiv vizarea Autorizatiei de functionare respective .” 
 
            3. art.10 se modifica si va avea urmatorul continut: 
 
“ Art.10. In situatia in care se constata ca datele inscrise in documentatie nu 
corespund cu realitatea, sau nu sunt indeplinite conditiile prezentului 
regulament, cererea pentru obtinerea Autorizatiei de functionare, respectiv 
pentru vizarea acesteia va fi respinsa. 
               Se va acorda un termen de 15 zile lucratoare pentru completarea 
documentatiei, sau remedierea neconcordantelor existente.” 
 
            4.  art.12 se completeaza cu lit.k), lit.l) si lit.m) care vor avea 
urmatorul continut: 
 
“ k)- contractul incheiat cu un operator de salubritate autorizat pentru 
colectarea deseurilor rezultate din activitatea specifica( deseuri din ambalaje, 
deseuri menajere, etc); 
    l)- certificatul de atestare fiscala emis de Serviciul de Impozite si Taxe 
locale din cadrul Primariei municipiului Tulcea; 
  m)-  alte documente necesare pentru stabilirea conditiilor de functionare a 
unitatilor de alimentatie publica respective, dupa caz.” 
            5. art.29 se modifica si va avea urmatorul continut : 
 
“ Art.29. In cazul constatarii savarsirii celei de-a doua contraventii prevazuta 
la art.27 lit. a), pe parcursul anului calendaristic respectiv, se va dispune si 
masura suspendarii activitatii unitatii de alimentatie publica pana la 
obtinerea, respectiv vizarea de catre agentul economic, a Autorizatiei de 
functionare a unitatii respective ”. 
 

 Art.2. Cu data adoptarii prezentei hotarari Regulamentul local pentru 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica in municipiul Tulcea aprobat 
prin Hotararea de Consiliu Local nr.165/2008 se modifica si se completeaza 
corespunzator. 



Art.3. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotarare 
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
                            
                Hotararea a fost adoptata cu 21 voturi ale consilierilor. 
 
 
 

CONTRASEMNEAZA,                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                      SECRETAR,                                       CONSILIER,     
                    Jr. Brudiu Maria                                                     Frandeş Claudia Alina 
 


