HOTĂRÂREA NR.22
PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL
PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ STRADAL ÎN MUNICIPIUL
TULCEA APROBAT PRIN H.C.L. NR.166/2008, MODIFICAT ŞI COMPLETAT PRIN
H.C.L. NR.89/2011
Consiliul local al municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 1 februarie 2016;
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului
local pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal în municipiul Tulcea aprobat prin
H.C.L. nr.166/2008, modificat şi completat prin H.C.L. nr.89/2011, proiect din iniţiativa
viceprimarului;
Luând în discuţie Expunerea de motive a viceprimarului municipiului Tulcea,
înregistrată sub nr. 36560/23.12.2015 și Raportul Compartimentului Avizare activităţi
comerciale, înregistrat sub nr.36272/21.12.2015;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Tulcea;
Având în vedere prevederile:
-art.475 alin.(3) și (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
-Hotărârii Consiliului Local Tulcea nr.166/2008 privind aprobarea Regulamentului local
pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal în municipiul Tulcea, modificat şi
completat prin H.C.L. nr.89/2011;
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 modifică și se completează Regulamentul local pentru desfăşurarea activităţii
de comerţ stradal în municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr.166/2008, modificat şi
completat prin H.C.L. nr.89/2011, după cum urmează:
1. Dispoziţiile Art.1 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:
“ Art.1. În sensul prezentului regulament prin comerţ stradal se înţelege activitatea de
comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată pe o perioadă determinată, în standuri,
tonete mobile, rulote avizate/autorizate, chioşcuri (construcţii provizorii ) amplasate pe
domeniul public sau domeniul privat al municipiului Tulcea, ori pe teren privat, în alte
condiţii decât în pieţe. “

2. Dispoziţiile Art.2 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut :
„ Art.2. Autorizaţia/avizul pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal este emisă
de către primarul municipiului Tulcea.
Modelele tip ale autorizaţiei, respectiv avizului pentru desfăşurarea activităţii de
comerţ stradal sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2 părţi integrante din prezentul
regulament.”
3. Dispoziţiile Art.3 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:
“ Art.3. În municipiul Tulcea se pot desfăşura activităţi de comerţ stradal de către
societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale,
diferite organizaţii, agenţii sau companii, dacă activitatea pentru care solicită autorizarea se
regăseşte în documentele de constituire şi funcţionare, la cererea acestora, în baza
documentelor solicitate conform prevederilor prezentului regulament.”
4. Dispoziţiile Art.4 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:
“Art.4. Amplasamentele pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal se stabilesc în
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind criteriile şi condiţiile urbanistice şi de
amenajarea teritoriului în domeniul respectiv, indiferent de deţinătorul/ proprietarul
terenului respectiv, avându-se în vedere următoarele :
- să satisfacă nevoia stringenta a populaţiei;
- să nu afecteze circulaţia pietonilor sau a mijloacelor de
respective;

transport din zonele

- să nu afecteze spaţiile verzi, parcurile, grădinile publice;
- să nu polueze mediul;
- necesitatea dotării cu mobilier stradal adecvat;
- agentul economic să aibă dreptul, conform documentelor de constituire, să desfăşoare
activităţile de comerţ stradal specificate în prezentul regulament.”

5. Dispoziţiile Art.6 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:
“ Art.6.Activităţile pentru care se emite şi se eliberează autorizaţia/avizul de comerţ
stradal sunt :

- comerţ cu amănuntul al florilor şi aranjamentelor florale ( activităţi incluse în clasa
4789- comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse, potrivit CAENRev2);
- comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor, revistelor şi a altor publicaţii,
comercializare cu amănuntul al biletelor pentru transportul în comun ( activităţi incluse în
clasa 4789- comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse, potrivit
CAEN-Rev2 );
- comerţ cu amănuntul al mărţişoarelor, felicitărilor şi a altora asemenea ( activităţi
incluse în clasa 4789- comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse,
potrivit CAEN -Rev2);
- comerţ cu amănuntul al produselor de artizanat-arta meşteşugarilor (activitate inclusă
în grupa 478- comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe, potrivit CAEN -Rev2);
- comerţ cu amănuntul al ochelarilor de soare, pălăriilor de soare, baloanelor,
înregistrărilor muzicale şi video (activităţi incluse în clasa 4789- comerţ cu amănuntul prin
standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse, potrivit CAEN -Rev2);
- comerţ cu amănuntul al obiectelor de cult, numai cu acordul Episcopiei Tulcii
(activitate inclusă în clasa 4789- comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al
altor produse, potrivit CAEN -Rev2);
- comerţ cu amănuntul al produselor de tipul băuturilor nealcoolice reci şi/sau calde
din aparate speciale, cu respectarea normelor igienico-sanitare şi sanitar-veterinare în
vigoare (activităţi incluse în clasa 4799- comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor,
standurilor, chioşcurilor şi pieţelor, potrivit CAEN -Rev2);
- comerţ cu amănuntul al produselor de tipul băuturilor nealcoolice îmbuteliate,
îngheţată preambalată din vitrine/lăzi frigorifice, cu respectarea normelor igienico-sanitare
şi sanitar-veterinare în vigoare (activităţi incluse în clasa 4781- comerţ cu amănuntul al
produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi
pieţe, potrivit CAEN-Rev.2);
- servicii de fotocopiere, multiplicare-xerox, în regim stradal (activităţi incluse în clasa
8219 – activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi a alte activităţi specializate
de secretariat, potrivit CAEN-Rev2);
- organizare de târguri meşteşugăreşti cu produse tradiţionale (activitate inclusă în
clasa 8230-activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor, potrivit CAEN
Rev.2);
- organizare de târguri tradiţionale cu produse alimentare, cu respectarea normelor
igienico-sanitare şi sanitar-veterinare în vigoare (activitate inclusă în clasa 8230-activităţi
de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor, potrivit CAEN Rev.2);

- preparare şi/sau desfacere îngheţată, pop-corn, vată-de-zahar, clătite, colac secuiesc,
produse de patiserie-simigerie-cofetărie preambalate, care îşi desfăşoară activitatea pe o
perioadă mai mică de 60 de zile calendaristice, cu respectarea normelor igienico-sanitare şi
sanitar-veterinare în vigoare (activităţi incluse în clasa 5610-restaurante, potrivit Clasificării
CAEN Rev.2);
- terase estivale de alimentaţie publică - inclusiv preparare şi comercializare mici şi
alte produse la grătar, care îşi desfăşoară activitatea pe o perioadă mai mică de 60 de zile
calendaristice, cu respectarea normelor igienico-sanitare şi sanitar-veterinare în vigoare
(activităţi incluse în clasa 5630- baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi clasa 5610restaurante, potrivit CAEN-Rev2 );
- activităţi cultural-artistice şi sportive în aer liber (activităţi incluse în : clasa 9001activităţi de creaţie şi interpretare artistică, clasa 9003-activităţi de creaţie artistică, clasa
9311- activităţi ale bazelor sportive, clasa 9312-activităţi ale cluburilor sportive, potrivit
CAEN-Rev2 );
- activităţi recreative specifice de bâlciuri, parcuri de distracţii, circ, târguri şi expoziţii
de natură recreativă şi alte asemenea, desfăşurate pe o perioadă mai mică de 30 zile
calendaristice (activităţi incluse în clasa 9321-bâlciuri şi parcuri de distracţii, clasa 9329 –
alte activităţi recreative şi distractive n.c.a, potrivit CAEN-Rev2 );
- campanii promoţionale (activităţi incluse în diviziunea 73-publicitate şi activităţi de
studiere a pieţei, potrivit CAEN-Rev2) .”
6. Dispoziţiile Art.7 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:
“ Art.7. Este interzisă comercializarea şi oferirea de băuturi alcoolice şi ţigări, excepţie
făcând : comercializarea de bere şi/sau vin ( îmbuteliate sau la dozator), cu ocazia
manifestărilor organizate de Primăria municipiului Tulcea şi/sau în colaborare cu Primăria
municipiului Tulcea şi desfăşurarea de activităţi de alimentaţie publică pe terase estivale, cu
respectarea normele igienico-sanitare şi sanitar- veterinare în vigoare.”
7. Dispoziţiile Art.12 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:
“ Art.12.
(1) Programul de funcţionare a teraselor sezoniere de alimentație publică pe o
perioadă mai mică de 60 de zile este în intervalul orar: zilnic 10.00-24.00;
(2) Programul de funcţionare a celorlalte activităţi mentionate la art.6, este în
intervalul orar : zilnic 06.00-23.00;
(3) Programul de funcţionare se afişează în mod vizibil, agentul economic fiind obligat
să asigure respectarea acestuia.”

8. Dispoziţiile Art.18 se modifică şi se completează prin introducerea lit.d) care va
avea următorul conţinut :
“ Art.18
d)- nerespectarea programului de funcţionare specificat în autorizaţia/avizul de
funcţionare, cu amendă de la 200 lei la 500 lei. “
Art.2. Celelalte prevederi ale Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de
comerţ stradal în municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr.166/2008, modificat şi
completat prin H.C.L. nr.89/2011, rămân neschimbate.
Art.3. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ale consilierilor din 19 consilieri locali prezenţi.
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