
HOTĂRÂREA NR.30 
PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ÎN MUNICIPIUL TULCEA,  APROBAT PRIN H.C.L. NR. 
165/27.11.2008, MODIFICAT ŞI COMPLETAT PRIN H.C.L. NR. 187/30.09.2009 ŞI H.C.L. NR. 90/31.03.2011  

 
 

Consiliul local al municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 martie 
2013;  

Examinand proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului local pentru 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 165/27.11.2008, 
modificat şi completat prin H.C.L. nr. 187/30.09.2009 şi H.C.L. nr. 90/31.03.2011, proiect din iniţiativa 
primarului; 

Luând în discuţie raportul nr.6364/14.03.2013 al Direcţiei de Poliţie Locală şi al Compartimentului 
avizare activităţi comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea;  

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 
- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municpiului Tulcea nr. 165/27.11.2008 privind aprobarea Regulamentului 

local pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în municipiul Tulcea, modificată şi completată prin 
H.C.L. nr. 187/30.09.2009 şi H.C.L. nr. 90/31.03.2011.  

În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45 alin.(1) şi (6) şi art.49 alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică 
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se modifică şi se completează art. 5 din Regulamentul local pentru desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică în municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 165/27.11.2008, modificat şi completat prin 
H.C.L. nr. 187/30.09.2009 şi H.C.L. nr. 90/31.03.2011, care va avea următorul conţinut: 

“Art. 5. Eliberarea Autorizaţiei de funcţionare a unei unităţi de alimentaţie publică emise de către 
Primarul municipiului Tulcea, respectiv a Autorizaţiei de funcţionare vizată anual, se va face numai după ce 
agentul economic sau reprezentantul acestuia va face dovada achitării contravalorii taxei de autorizare, 
respectiv a taxei de viză anuală. 

Titularii de autorizaţii care nu vizează anual, conform art.4, autorizaţia emisă de Primăria municipiului 
Tulcea pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, respectiv nu achită taxa de autorizare a unităţii, vor 
fi debitaţi de către Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei municipiului Tulcea în baza unui referat 
întocmit de către reprezentanţii Compartimentului avizare activităţi comerciale din cadrul Primăriei 
municipiului Tulcea.” 

ART. 2 Se modifică şi se completează art. 9 din Regulamentul local pentru desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică în municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 165/27.11.2008, modificat şi completat prin 
H.C.L.  nr. 187/30.09.2009 şi H.C.L. nr. 90/31.03.2011, care va avea următorul conţinut: 

“Art.9. Membrii comisiei verifică realitatea datelor înscrise în documentaţia depusă de agentul economic 
pentru eliberarea Autorizaţiei de funcţionare, respectiv pentru vizarea acesteia, şi propun primarului eliberarea 
Autorizaţiei de funcţionare, respectiv vizarea Autorizaţiei de funcţionare. 



De asemenea, în situaţia modificării condiţiilor de funcţionare, membrii comisiei verifică realitatea datelor 
înscrise în documentaţia depusă de agentul economic pentru autorizarea funcţionării în noile condiţii şi propun 
primarului aprobarea funcţionării în noile condiţii sau eliberarea unei noi Autorizaţii de funcţionare, după caz. 

Primarul municipiului Tulcea, prin compartimentul de specialitate, notifică agentul economic cu privire la 
aprobarea emiterii Autorizaţiei de funcţionare/vizării anuale a Autorizaţiei de funcţionare a unităţii de 
alimentaţie publică pe care o deţine şi la obligativitatea prezentării acestuia la sediul instituţiei, în termen de 15 
zile lucrătoare de la data primirii notificării, cu dovada achitării contravalorii taxei de eliberare a Autorizaţiei de 
funcţionare/vizare a acesteia, pentru a ridica şi a deţine autorizaţia de funcţionare respectivă. 

Agentul economic care desfăşoara o activitate de alimentaţie publică în municipiul Tulcea nu poate fi 
considerat autorizat decât în momentul achitării şi ridicării Autorizaţiei de funcţionare, respectiv a Autorizaţiei 
vizate anual, în condiţiile alineatului 3 al prezentului articol. ” 

ART.3 Se modifică şi se completează art. 12 lit. j din Regulamentul local pentru desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică în municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 165/27.11.2008, modificat şi completat prin 
H.C.L. nr. 187/30.09.2009 şi H.C.L. nr. 90/31.03.2011, care va avea următorul conţinut: 

“Art.12. 

j)-  acordul asociaţiei de proprietari/locatari şi a proprietarilor direct afectaţi, în cazul unităţilor de 
alimentaţie publică situate în clădiri cu spaţii de locuit. 

- acordul, autentificat la notarul public, exceptând asociaţiile de proprietari, al proprietarilor învecinaţi, aflaţi 
pe o distanţă de până la 10 m de la imobilul în care se desfăşoară activitatea de alimentaţie publică, în cazul în 
care agentul economic doreşte să îşi desfăşoare activitatea de alimentaţie publică în zone de case.” 

ART. 4 Art.22, lit.d) se modifică şi se completează, prin introducerea unui nou alineat, care va avea 
următorul conţinut: 

“Art. 22, lit. d) - în cazul în care un agent economic îşi desfăşoară activitatea de alimentaţie publică în 
zone de case se va depune acordul autentificat la notarul public, exceptând asociaţiile de proprietari, al 
proprietarilor învecinaţi, aflaţi pe o distanţă de până la 10 m de la imobilul în care se desfăşoară activitatea de 
alimentaţie publică respectivă.” 

ART. 5 Se introduce art. 39, care va avea următorul conţinut: 
“Art. 39 Notificările către agentul economic cu privire la aplicarea dispoziţiilor prezentului regulament se 

vor face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin afişare la sediul firmei respective sau la 
sediile secundare/punctele de lucru ale acesteia.”    

ART. 6 Celelalte prevederi ale Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
în municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 165/27.11.2008, modificat şi completat prin H.C.L.  nr. 
187/30.09.2009 şi H.C.L. nr. 90/31.03.2011, rămân neschimbate. 

ART. 7 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor. 

 
 

CONTRASEMNEAZĂ                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                       SECRETAR,                                                              CONSILIER, 
                                                    
                  Jr. BRUDIU Maria                                                    LUCA Andaluzia 


