
HOTĂRÂREA NR. 54  

            PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ  ÎN MUNICIPIUL TULCEA,                 
    APROBAT PRIN H.C.L. nr.143 / 2014 

Consiliul local al municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la 
data de 26 martie 2015; 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului 
local pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în municipiul Tulcea, aprobat 
prin H.C.L nr.143/2014, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată 
sub nr. 7823/18.03.2015 şi raportul nr.7573/16.03.2015 al Compartimentului avizare 
activităţi comerciale; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 

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

În temeiul art. 45 alin.(1) şi (6), art. 49 alin. (1) şi (2) şi art.115 alin.(1), lit.b din 
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

                                                     HOTĂRĂŞTE: 

  Art.1. Se modifica si se completeaza art.11, alin.(1), lit.m, dupa cum urmeaza : 
“Art.11, alin.(1), lit. m - adeverinta emisa de catre Consiliul Local Tulcea prin D.I.A.P. 
Tulcea din care sa reiasa ca agentul economic care isi desfasoara activitatea de alimentatie 
publica la punctul de lucru pentru care are incheiate contracte de concesiune/inchiriere cu 
Consiliul Local Tulcea prin D.I.A.P Tulcea si pentru care se solicita autorizarea unitatii 
respective, nu figureaza cu debite nefiscale restante la bugetul local. “ 

Art.2. Se modifica si se completeaza art.13, alin.(3), lit.c, dupa cum urmeaza : 
       “ Art.13, alin.(3), lit.c - adeverinta emisa de catre Consiliul Local Tulcea prin D.I.A.P. 
Tulcea din care sa reiasa ca agentul economic care isi desfasoara activitatea de alimentatie 
publica la punctul de lucru pentru care are incheiate contracte de concesiune/inchiriere cu 
Consiliul Local Tulcea prin D.I.A.P Tulcea si pentru care se solicita vizarea autorizatiei de 
functionare a unitatii respective, nu figureaza cu debite nefiscale restante la bugetul local. 
“ 

Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.143/2014 privind aprobarea Regulamentului 
local pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica in municipiul Tulcea, raman 
neschimbate. 

Art.4. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
 autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali în 
funcţie. 
            CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                                 LUCA Andaluzia 
 


