
HOTARAREA NR. 90 
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA  REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU 

DESFASURAREA  ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA IN MUNICIPIUL TULCEA, APROBAT 
PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL  AL MUNICIPIULUI TULCEA NR.165/2008, MODIFICATĂ ŞI 

COMPLETATĂ 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 

31 martie 2011;  
Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului local pentru desfasurarea 

activitatii de alimentatie publica in municipiului Tulcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr.165/2008, modificata si completata, proiect din initiativa primarului;  

Luand in discutie raportul nr.7305/18.03.2011 al Compartimentului comercial, libera 
initiativa;  

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

-Ordonantei Guvernului nr.99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de 
piata, aprobata de Legea nr.650/2002; 
-Hotararii Guvernului 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; 
- Hotararii Guvernului nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia 
nationala-CAEN, cu modificarile ulterioare; 
- Ordinului nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN; 
-  Hotararii Guvernului nr. 843 din 14 octombrie 1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de 
alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice; 
- Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, modificata si completata; 
- Legii nr. 61 din 27 septembrie 1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor 
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite; 
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor; 
- Ordonantei de Guvern nr.2 din 12 iulie 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; 

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 modificarea si completarea Regulamentului local pentru desfasurarea 
activitatii de alimentatie publica in municipiul Tulcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr.165/2008, modificată şi completată, dupa cum urmeaza: 

 
1. Art.5 se modifica si va avea urmatorul continut: 
 



“Art.5. Titularii de autorizatii care nu vizeaza anual, conform art.4, autorizatia emisa de 
Primaria municipiului Tulcea pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica, respectiv 
nu achita taxa de autorizare a unitatii, vor fi debitati de catre Serviciul Impozite si Taxe din 
cadrul Primariei municipiului Tulcea in baza unui referat intocmit de catre reprezentantii 
Compartimentului avizare activitati comerciale din cadrul Primariei municipiului Tulcea.” 

 

2. Art.8 se modifica si va avea urmatorul continut: 
 

 “Art.8.Comisia este constituita, prin dispozitia Primarului, din reprezentanti ai: Serviciului 
de urbanism si amenajarea teritoriului, Directiei Politie Locala Tulcea - Compartimentul 
disciplina in constructii si afisajul stradal, Compartimentului mediu – Centrul de Management 
si reciclare deseuri, Directiei de Intretinere si Administrare a Patrimoniului, 
Compartimentului avizare activitati comerciale si Compartimentului contencios-administrativ. 

Hotararile Comisiei de analiza si avizare a functionarii unitatilor de alimentatie publica se 
adopta cu votul tuturor membrilor comisiei.” 

 

3. 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 propun primarului eliberarea Autorizatiei de functionare, respectiv vizarea 
Autorizatiei de functionare. 

De asemenea, in situatia modificarii conditiilor de functionare, membrii comisiei verifica 
realitatea datelor inscrise in documentatia depusa de agentul economic pentru autorizarea 
functionarii in noile conditii si propun primarului aprobarea functionarii in noile conditii sau 
eliberarea unei noi Autorizatii de functionare, după caz.” 

 

 

 

4. 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, pentru vizarea Autorizatiei de functionare sau pentru autorizarea 
functionarii in noile conditii, va fi respinsa. 

Se va acorda un termen de 15 zile lucratoare pentru completarea documentatiei, sau 
remedierea neconcordantelor existente.” 



  

5. Art.12. se modifica si va avea urmatorul continut: 
 

 “Agentul economic care administreaza o unitate de alimentatie publica va depune la 
Primaria municipiului Tulcea, urmatoarele documente (in copie xerox) necesare obtinerii 
Autorizatiei de functionare : 

a) - cererea de obtinere a Autorizatiei de functionare pentru fiecare punct de lucru; 

b) - declaratia pe propria raspundere ( formular tip ) - in 2 exemplare; 

c) - actul constitutiv al societatii (statut, contract de societate) sau alte acte de constituire; 

d) - certificatul de inregistrare in Registrul Comertului, actualizat conform Ordinului 
nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala; 

e) - certificatul de clasificare – pentru structurile de primire turistice cu functiuni de 
alimentatie publica sau nota de constatare intocmita de reprezentantii Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului conform prevederilor legale in vigoare;  

f) - certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului pentru punctul de 
lucru (sediul secundar) 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; 

g) - avizele/autorizatiile de functionare pentru punctul de lucru emise de catre Autoritatea 
Judeteana de Sanatate Publica Tulcea, Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului, Directia 
Judeteana Sanitara- Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Inspectoratul pentru Situatii 
de Urgenta “Delta”, unde este cazul, din care sa reiasa ca unitatea respectiva intruneste 
conditiile igienico-sanitare, sanitar-veterinare, de protectie a mediului si protectie impotriva 
incendiilor; 

h) - actul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala de specialitate sau, dupa caz, 
cartea de munca pentru personalul angajat in unitatea respectiva; 

i) - actul legal de folosinta a unitatii de alimentatie publica ( incinta si terasa) si al terenului 
aferent, inclusiv planul de amplasament si schita locatiei; 

j) - acordul asociatiei de proprietari/locatari sau a proprietarilor direct afectati, in cazul 
unitatilor de alimentatie publica situate in cladiri cu spatii de locuit. 

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 din cadrul Primariei 
municipiului Tulcea; 

m)- alte documente necesare pentru stabilirea conditiilor de functionare a unitatilor de 
alimentatie publica respective, dupa caz.” 



 

6. Art.14.se modifica si va avea urmatorul continut: 
 

 “Art.14. Titularul autorizatiei de functionare are obligatia de a informa Primaria 
municipiului Tulcea cu privire la modificarile conditiilor de functionare, in termen de 15 zile 
lucratoare de la schimbarea acestora, si de a solicita autorizarea functionarii in noile conditii. 
Se vor anexa documentele doveditoare modificarii. 

In situatiile in care modificarile conditiilor de functionare duc la modificari ale continutului 
formularului de autorizatie constand in schimbarea CUI, activitatii (cod CAEN) sau 
amplasamentului unitatii se va elibera o noua  Autorizatie de functionare, urmandu-se 
procedura de autorizare prevazuta de prezentul regulament. 

In situatiile in care modificarile conditiilor de functionare duc la modificari ale continutului 
formularului de autorizatie constand in schimbarea denumirii agentului economic, a sediului 
firmei sau a tipului unitatii de alimentatie publica se va emite un nou formular de Autorizatie 
de functionare, avand acelasi numar si aceiasi data de eliberare, si care va purta, in subsol, 
mentiunea “Autorizatie revizuita la data de ________”. 

In situatiile in care agentul economic a pierdut Autorizatia de functionare, la solicitarea in 
scris a acestuia, i se va elibera un nou formular de Autorizatie de functionare, avand acelasi 
numar si aceiasi data de eliberare, si care va purta, in subsol, mentiunea “DUPLICAT eliberat 
la data de ________”.” 

 

7. Art.17. se completeaza cu un nou alineat ce va avea urmatorul continut: 
 

 “Agentul economic are obligativitatea sa afiseze in unitate, la loc vizibil, într-o formă 
neechivocă si uşor de citit, mentiunile referitoare la accesul si sederea minorilor in localuri, 
specificate la lit.a) – d). Mărimea fontului utilizat va fi Times New Roman 20 Bold.” 

 

8. Art.18. se modifica si va avea urmatorul continut: 
  

“Art.18.Administratorul unitatii de alimentatie publica, lucratorul in alimentatie publica 
(barman/ospatar) si persoanele desemnate sa asigure ordinea si linistea publica in local au 
dreptul, la intrarea in local si in incinta localului, sa solicite clientilor sa faca dovada dreptului 
de acces si de sedere in unitate, avand in vedere prevederile art.17lit.a)–d).“ 

 

9. Art.21 se modifica si va avea urmatorul continut: 
 



 “Art.21. Comisia este constituita, prin dispozitia Primarului, din reprezentanti ai: 
Primariei municipiului Tulcea, Directiei Politie Locala Tulcea, Politiei municipiului Tulcea, 
Inspectoratului Judetean de Jandarmi, precum si doi consilieri locali.“ 

 

10.  Art.27 se modifica si va avea urmatorul continut: 
 

 “Art.27. Constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit 
legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza : 

a)- functionarea unitatilor de alimentatie publica fara Autorizatia de functionare emisa de 
Primarul municipiului Tulcea sau fara viza anuala a acesteia, cu amenda de la 1500 lei la 2500 
lei ; 

b)- functionarea unitatilor de alimentatie publica fara programul de functionare al localului 
aprobat de catre Primarul municipiului Tulcea, cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei ; 

c)- afisarea unui program care depaseste limitele programului de functionare aprobat, cu 
amenda de la 1000 lei la 2000 lei; 

d)- accesul minorilor cu varsta cuprinsa intre 14 ani si 16 ani sau sederea acestora in unitatile 
de alimentatie publica dupa ora 22.00 neinsotiti de parinti/tutore si accesul minorilor cu varsta 
cuprinsa intre 16 ani si 18 ani sau sederea acestora in unitatile de alimentatie publica dupa ora 
24.00 neinsotiti de parinti/tutore cu amenda de la 300 lei la 700 lei ; 

e)- permiterea accesului sau permiterea sederii, de catre persoanele prevazute la art.18, a 
minorilor pana la 14 ani neinsotiti de parinti/tutore in unitatile de alimentatie publica in care se 
servesc bauturi alcoolice cu amenda de la 500 lei la 1000 lei; 

f)- permiterea accesului sau permiterea sederii, de catre persoanele prevazute la art.18, a 
minorilor cu varsta cuprinsa intre 14 ani si 16 ani in unitatile de alimentatie publica dupa ora 
22.00 si permiterea accesului sau permiterea sederii, de catre persoanele prevazute la art.18, a 
minorilor cu varsta cuprinsa intre 16 ani si 18 ani in unitatile de alimentatie publica dupa ora 
24.00 cu amenda de la 500 lei la 1000 lei; 

 g)- neafisarea in unitate, in mod vizibil, a conditiilor referitoare la accesul si sederea minorilor 
in unitatile de alimentatie publica, specificate la art.17, cu amenda de la 400 lei la 700 lei.”  

 

11. Art.36 se modifica si va avea urmatorul continut: 
 

 “Art.36. Contraventiile prevazute la art.27 din prezentul regulament se constata si se 
sanctioneaza de catre primar, imputernicitii acestuia, de reprezentanti ai Politiei municipiului 
Tulcea, Inspectoratului Judetean de Jandarmi si Directiei Politie Locala Tulcea.” 

 



12. Art.38 se modifica si va avea urmatorul continut: 
 

 “Art.38. Reprezentantii Politiei municipiului Tulcea, Inspectoratului Judetean de Jandarmi 
si Directiei Politie Locala Tulcea vor aduce la cunostinta Compartimentului avizare activitati 
comerciale din cadrul Primariei municipiului Tulcea, trimestrial, sanctiunile aplicate conform 
prevederilor prezentei hotarari de consiliu local.” 

 

13. Art.39 se revocă. 
 

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul local pentru desfasurarea 
activitatii de de alimentatie publica in municipiul Tulcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr.165/2008, completat si modificat prin Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr.187/2009, se modifica si se completeaza corespunzator. 

 

Art.3. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotarare autoritatilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 
 
 Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor. 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
              Jr. BRUDIU Maria                                                       GAFAR Cantimir 
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