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HOTARAREA NR.293 
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFASURAREA 

ACTIVITATII DE COMERCIALIZAREA PRODUSELOR CONSTAND IN 
SUBSTANTE CARE INLOCUIESC PE CELE STUPEFIANTE SI PSIHOTROPE SI 

CARE AU EFECT PSIHOACTIV IN MUNICIPIUL TULCEA 
 
 

Consiliul local al municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara 
la data de 20 decembrie 2010; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local pentru 
desfăşurarea activităţii de comercializare a produselor constând în substanţe care 
înlocuiesc pe cele stupefiante şi psihotrope şi care au efect psihoactiv în municipiul 
Tulcea, proiect din iniţiativa primarului;  

Luand in discutie raportul nr.36672/13.12.2010 al Compartimentului comercial, 
libera initiativa;  

Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Avand in vedere prevederile : 

- Hotararii nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia 
nationala-CAEN, cu modificarile ulterioare; 
- Ordinului 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia 
nationala-CAEN; 
-Ordonantei Guvernului nr.99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si 
serviciilor de piata, aprobata de Legea nr.650/2002; 
-Hotararii nr. 333 din 20 martie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă; 
-Legii nr. 118 din 15 decembrie 1992 pentru aderarea României la Convenţia asupra 
substanţelor psihotrope din 1971 şi la Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi 
substanţe psihotrope din 1988; 
-Legii nr. 143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 
consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Legii nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi 
preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Hotararii nr. 767 din 26 iulie 2001 privind regimul de comercializare a produselor în 
compoziţia cărora intră substanţe cu efect ebrionarcotic, produse denumite generic 
"aurolac" 
-Ordonantei nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-Ordonantei nr.2/2001, actualizata, privind regimul juridic al contraventiilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-art.34 din Constitutia Romaniei. 

In conformitate cu dispozitiile art.36 alin (1) si alin(9) din Legea nr.215/2001 
privind Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
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In temeiul art.45 alin.1 si 6 si art.49 alin.1 si 2 din Legea nr.215/2001 privind 
Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

HOTARASTE : 
 

Art.1 . Se aproba Regulamentul local pentru desfasurarea activitatii de 
comercializare a produselor constand in substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si 
psihotrope si care au efect psihoactiv in municipiul Tulcea , conform anexei parte 
integranta din prezenta hotarare.  
 

Art. 2  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii 
acesteia la cunoştinţă publică. 

 
Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, agenţii economici care in 

prezent desfasoara această activitate vor avea obligatia să obţină Acordul de funcţionare 
conform dispoziţiilor aprobate prin art. 1. 
 

Art.4. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotarare autoritatilor 
interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 
            Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
 
 
 
 
            CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
             Jr.BRUDIU Maria                                                          BUSURCĂ Alexandru 
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Anexa, parte integranta din H.C.L. nr.293/20.12.2010 

 
Regulamentul local pentru desfasurarea activitatii de comercializare 

a produselor constand in substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si 
care au efect psihoactiv in municipiul Tulcea 

 
 

Art.1 . In sensul prezentului regulament, prin produse constand in substante care 
inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care au efect psihoactiv (euforice, 
halucinogene, sedative etc.) se inteleg produsele, preparatele si substantele 
comercializate, distribuite sau oferite ca amestecuri de plante, prafuri, creme sau in alte 
forme de prezentare, indiferent de modul de ambalare sau instructiunile de folosire, 
substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care au efect psihoactiv, cu 
exceptia celor al caror regim juridic este reglementat prin legislatia in vigoare. 

Art.2 . Agentii economici ce comercializeaza produse constand in substante care 
inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care au efect psihoactiv au obligatia 
obtinerii Acordului de functionare pentru desfasurarea activitatii in municipiul Tulcea, 
conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1, parte integrantă din prezentul 
regulament. 

Acordul de functionare pentru desfasurarea activitatii de comercializare a 
produselor constând în substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care 
au efect psihoactiv in municipiul Tulcea se emite de catre primarul municipiului.  

Art.3 . Comercializarea produselor constand in substante care inlocuiesc pe cele 
stupefiante si psihotrope si care au efect psihoactiv este admisa a se desfasura numai prin 
magazine strict specializate pentru aceste produse, cu respectarea prevederilor 
prezentului regulament. 

Art.4.  Se interzice inceperea desfasurarii activitatii de comercializare a produselor 
constând în substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care au efect 
psihoactiv inainte de obtinerea Acordului de functionare eliberat de primarul 
municipiului Tulcea. 

Art.5.  In municipiul Tulcea se interzice amplasarea punctelor de comercializare a 
produselor constand in substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care 
au efect psihoactiv pe o raza de 2500 metri in jurul unitatilor de invatamant (scoli, 
internate, tabere scolare, gradinite etc), baze sportive, locuri de joaca pentru copii, 
parcuri, spitale, centre de asistenta sociala, cantine sociale, lacasuri de cult, cimitire, 
centre cultural-artistice, gari, autogari, unitati militare. 

Art.6.  Sunt interzise oferirea, distribuirea sau comercializarea produselor 
constand in substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care au efect 
psihoactiv efectuate prin standuri, chioscuri, piete, case de comenzi, intermedieri, 
vanzari directe, prin intermediul automatelor de produse, prin comis-voiajori sau prin 
comisionari. 

Art.7. Sunt interzise comercializarea, distribuirea sau oferirea catre minori a 
produselor constand in substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care 
au efect psihoactiv.  
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Art.8 . Administratorul unitatii de comercializare a produselor constând în 
substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care au efect psihoactiv, si 
lucratorul comercial au dreptul de a solicita clientilor, la intrarea in incinta, să facă 
dovada că nu sunt minori. 

Art.9.  Pentru fiecare lot de produse constand in substante care inlocuiesc pe cele 
stupefiante si psihotrope si care au efect psihoactiv agentul economic va detine 
certificate de calitate, emise de laboratoare acreditate, şi/sau declaraţii de conformitate 
prin care sa faca dovada ca produsele din acel lot, in cazul in care sunt ingerate sau 
inhalate, voluntar sau involuntar, sunt sigure pentru viata, sanatatea si securitatea 
clientilor. 

Art.10. Programul de functionare al unitatilor de comercializare a produselor 
constand in substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care au efect 
psihoactiv va fi : Zilnic 08:00-16:00. 

Art.11. Programul de functionare se afiseaza la intrarea in unitate, in mod vizibil 
din exterior, comerciantul fiind obligat sa asigure respectarea acestuia. 

Art.12. Pentru desfasurarea activitatilor de comercializare a produselor constand 
in substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care au efect psihoactiv 
agentii economici trebuie sa detina acordul asociatiei de proprietari/locatari si/sau 
acordul autentificat la notar al proprietarilor direct afectati, in cazul unitatilor situate in 
cladiri cu spatii de locuit, sau acordul autentificat la notar al tuturor proprietarilor 
invecinati pe o distanta de 250 m, in cazul celorlaltor amplasamente. 

Art.13. Se interzic afisajele, bannerele, autocolantele de reclama care prin 
continutul lor genereaza ideea de etnobotanice, spice shop-uri, weed shop-uri, head 
shop-uri etc. si care sugereaza sau stimuleaza consumul de produse stupefiante si 
psihotrope. 

Art.14. Acordul de functionare pentru desfasurarea activitatii de comercializare a 
produselor constând în substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care 
au efect psihoactiv in municipiul Tulcea se emite de catre primarul municipiului pentru 
fiecare unitate de comercializare in urma avizarii de catre Comisia de analiza si avizare. 

Art.15. Comisia este constituita, prin dispozitia Primarului, din reprezentanti ai 
Serviciului de urbanism si amenajarea teritoriului, Compartimentului contencios-
administrativ, Compartimentului comercial, libera initiativa şi ai Directiei Politie 
Comunitara. 

Art.16. Agentul economic care administreaza o unitate de comercializare a 
produselor constând în substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care 
au efect psihoactiv va depune la Primaria municipiului Tulcea, urmatoarele documente ( 
in copie xerox ) necesare obtinerii Acordului de functionare : 
a) - cererea de obtinere a Acordului de functionare pentru fiecare punct de lucru; 
b) - actul constitutiv al societatii (statut, contract de societate) sau alte acte de 
constituire; 
c) - certificatul de inregistrare in Registrul Comertului, actualizat conform Ordinului 
nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala; 
d) - certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului pentru punctul de 
lucru si extrasul de registru emis de O.R.C, daca este necesar, sau, dupa caz dovada 
declararii punctului de lucru la Directia Generala a Finantelor Publice; 
e) - certificate de calitate, emise de laboratoare acreditate, şi/sau declaraţii de 
conformitate prin care sa se faca dovada ca produsele ce vor fi comercializate, in cazul 
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in care sunt ingerate sau inhalate, voluntar sau involuntar, sunt sigure pentru viata, 
sanatatea si securitatea clientilor; 
f) – acordul asociatiei de proprietari/locatari si/sau acordul autentificat la notar al 
proprietarilor direct afectati, in cazul unitatilor situate in cladiri cu spatii de locuit, sau 
acordul autentificat la notar al tuturor proprietarilor invecinati pe o distanta de 250 m, in 
cazul celorlaltor amplasamente pentru desfasurarea activitatii; 
g) - actul legal de folosinta al unitatii de comercializare si al terenului aferent, inclusiv 
planul de amplasament si schita locatiei; 
h) – contractul incheiat cu un operator de salubritate autorizat pentru colectarea 
deseurilor rezultate din activitatea specifica (deseuri din ambalaje, deseuri menajere etc) 
si dovada achitarii contravalorii ultimei facturi aferente acestuia; 
i) – certificatul de atestare fiscala emis de Serviciul Impozite si Taxe din cadrul 
Primariei municipiului Tulcea prin care sa se faca dovada ca agentul economic nu are 
debite neachitate; 
j) - dovada achitarii taxei pentru eliberarea Acordului de functionare; 
k) – alte documente necesare pentru stabilirea conditiilor de functionare ale unitatii de 
comercializare a produselor constand in substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si 
psihotrope si care au efect psihoactiv. 

În termen de cinci zile de la data depunerii documentaţiei, agentul economic are 
obligaţia să se prezinte la Compartimentul Comercial, Liberă Iniţiativă cu documentele 
prevăzute la alin. 1, în original, în scopul verificării acestora.  

Art.17.Taxa de eliberare a Acordului de functionare pentru desfasurarea activitatii 
de comercializare a produselor constând în substante care inlocuiesc pe cele stupefiante 
si psihotrope si care au efect psihoactiv in municipiul Tulcea va fi in cuantum de 10.000 
lei.  

Taxa pentru eliberarea Acordului de functionare pentru desfasurarea activitatii de 
comercializare a produselor constând în substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si 
psihotrope si care au efect psihoactiv in municipiul Tulcea, nu se restituie chiar dacă 
desfasurarea activitatii a fost suspendata sau Acordul de funcţionare a fost retras ori 
depus de agentul economic la initiativa sa, după caz. 

Art.18. Membrii comisiei verifica realitatea tuturor datelor inscrise in 
documentatia depusa de agentul economic si propune primarului eliberarea Acordului de 
functionare a unitatii respective. 

Art.19. Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum 
urmează: 
1. comercializarea produselor constand in substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si 
psihotrope si care au efect psihoactiv fara detinerea Acordului de functionare pentru 
desfasurarea activitatii de comercializare a produselor constând în substante care 
inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care au efect psihoactiv in municipiul 
Tulcea, cu suspendarea activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amendă de la 
200 lei la 500 lei; 
2.oferirea, distribuirea sau comercializarea produselor constand in substante care 
inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care au efect psihoactiv efectuate prin 
standuri, chioscuri, piete, case de comenzi,intermedieri, vanzari directe, prin intermediul 
automatelor de produse, prin comis-voiajori sau prin comisionari se sanctioneaza cu 
amenda de la 500 lei la 1.000 lei; 
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3. comercializarea, distribuirea sau oferirea catre minori a produselor constand in 
substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care au efect psihoactiv se 
sanctioneaza cu suspendarea activitatii pe o perioada de pana la 12 luni si cu amenda de 
la 2.000 lei la 2.500 lei;  
4. nedetinerea in unitate a certificatelor de calitate şi/sau a declaraţiilor de conformitate, 
conform art.9, se sanctioneaza cu suspendarea activitatii pe o perioada de pana la 3 luni 
si cu amenda de la 2.000 la 2.500 lei;  
5. nerespectarea prevederilor art.13 se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei pana la 
2.500 lei. 

Art.20. Pentru sanctiunile prevazute la art.19 pct.1 si pct.2 in cazul in care se 
aplica persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se dublează. 

Contravenientul nu poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate 
din minimul amenzilor prevăzute la art. 19. 

Art.21. Contraventiile prevazute la art.19 din prezentul regulament se constata si 
se sanctioneaza de catre primar, imputernicitii acestuia, de reprezentanti ai Politiei 
municipiului Tulcea şi ai Inspectoratului Judetean de Jandarmi. 

Art.22. Acordul de functionare se va retrage, prin dispozitia primarului 
municipiului Tulcea, in urmatoarele situatii: 
a) daca intr-un interval mai mic de 12 luni calendaristice au fost aplicate doua sanctiuni 
pentru savarsirea contraventiilor mentionate la art.19; 
b) daca intr-un interval mai mic de 12 luni calendaristice s-a constatat de doua ori 
incalcarea prevederilor art.10 si art.11 din prezentul Regulament. 

Art.23. Orice masura de suspendare a activitatii cat si retragerea Acordului de 
functionare vor fi comunicate agentului economic in cauza si institutiilor in drept. 

Art.24. Prevederile prezentului regulament referitoare la contraventii se 
completeaza cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.25. Reprezentantii Politiei municipiului Tulcea, Inspectoratului Judetean de 
Jandarmi si ai Directiei Politie Comunitara vor aduce la cunostinta Primariei 
municipiului Tulcea, de indata, sanctiunile aplicate conform prevederilor prezentei 
hotarari de consiliu local. 
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Anexa nr.1. parte integranta din Regulamentul aprobat prin H.C.L. . nr.293/20.12.2010 

 
 
 
  

          
 
 

Judeţul Tulcea 
Primaria  Municipiului Tulcea 

 
Nr._______/___________ 

Operator de date cu caracter personal nr.2492 

 
 

A C O R D  
pentru desfasurarea activitatii de comercializare 

a produselor constand in substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si 
care au efect psihoactiv in municipiul Tulcea 

 
In conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea 

produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 
Hotararii de Guvern nr.333/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei 
Guvernului nr. 99/2000 si ale Regulamentului local pentru desfasurarea activitatii de comercializare 
a produselor constand in substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si psihotrope si care au efect 
psihoactiv in municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr.____/________, si avand in vedere 
procesul-verbal nr.__/____, SC____________________________, cu sediul ________ in 
municipiul Tulcea, ____________________________, judetul Tulcea, avand numarul de 
inregistrare in Registrul Comertului ___/____/______,  CUI _______, primeste Acordul de 
functionare pentru desfasurarea activitatilor: ________________________ in Tulcea, 
___________________ . 

Programul de functionare : Zilnic 08:00 – 16:00. 
In cazul modificarii conditiilor de functionare existente la momentul avizarii, 

administratorul firmei are obligatia sa solicite, la Primaria municipiului Tulcea, avizarea noilor 
conditii de functionare.  

Administratorul punctului de lucru are obligatia de a asigura aspectul civilizat si curat al 
punctului de lucru si sa asigure ordinea si linistea publica pe perioada functionarii unitatii. 

Nerespectarea legislatiei in vigoare duce la suspendarea activitatii si retragerea prezentului 
Acord. 
 
 

PRIMAR, 
 

____./2ex 
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