HOTĂRÂREA NR.23
PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL
PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ÎN
MUNICIPIUL TULCEA APROBAT PRIN H.C.L NR.143/2014, MODIFICAT ŞI
COMPLETAT PRIN H.C.L. NR.54/2015

Consiliul local al municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 1 februarie 2016;
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, modificat și completat prin H.C.L. nr.54/2015, proiect din
iniţiativa viceprimarului;
Luând în discuţie Expunerea de motive a viceprimarului municipiului Tulcea,
înregistrat sub nr.36561/23.12.2015 și Raportul Compartimentului Avizare activităţi
comerciale, înregistrat sub nr.36273/21.12.2015;
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;
prevederile Hotărârii Consiliului Local Tulcea nr.143/2014 privind aprobarea
Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în
municipiul Tulcea, modificat și completat prin H.C.L. nr.54/2015;
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 alimentaţie publică în municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L nr.143/2014, modificat și
completat prin H.C.L. nr.54/2015, după cum urmează:

1. Dispoziţiile art.3, alin.(4) se revocă, iar art.3, alin (4) va avea următorul conţinut:

“Art.3, alin.(4) Unităţile de alimentaţie publică estivale sunt acele unităţi de tipul
terasă sezonieră, ponton, navă, ambarcaţiuni şi alte asemenea, care îşi desfăşoră activitatea,
atât în incinta cât şi pe terasa unităţii, numai în sezon estival, pe o perioadă cuprinsă între 61
de zile şi maxim 183 zile pe an. Pe formularul de autorizaţie se va înscrie perioada
autorizată de desfăşurare a activităţii de alimentaţie publică sezonieră. “

2. Dispoziţiile art.8, alin.(1) se modifică şi se completează şi va avea următorul
conţinut:
“Art.8. (1) Membrii comisiei verifică condiţiile de funcţionare şi 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. Fiecare membru din cadrul
comisiei are obligaţia de a informa întreaga comisie cu privire la neclarităţile/deficienţele
constatate conform prevederilor legale în vigoare specifice şi care pot afecta
autorizarea/modificarea/ vizarea anuală a autorizaţiei pentru unitatea respectivă.”

3. Dispoziţiile art.10 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut :
“Art.10. Dacă până la expirarea termenului menţionat la art.9 nu s-au depus
documentele necesare ori nu s-au remediat neconcordanţele existente se va dispune
suspendarea activităţii localului respectiv până la remedierea situatiei, constatarea
remedierii şi deţinerea autorizaţiei de funcţionare valabile de către agentul economic.”

4. Dispoziţiile art.14, alin.(2) se revocă.

5. Dispoziţiile art.16 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut :
“Art.16. În situaţia în care autorizaţia de funcţionare a unităţii de alimentaţie publică a
fost emisă cu menţiunea unui termen de valabilitate, cu excepţia unităţilor estivale,
administratorul unităţii respective are obligaţia să depună la Primăria municipiului Tulcea,
cu 15 zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei, documentaţia necesară prelungirii
acesteia.

6. Dispoziţiile art.18 se modifică şi se completează prin introducerea alin.(6) care va
avea următorul conţinut :
“ Art.18
(6) Agentul economic are obligaţia să afişeze, la loc vizibil din exterior, menţiuni
referitoare la numărul maxim de persoane autorizat, atât pentru incinta unităţii cât şi pentru
terasă şi să asigure respectarea acestora. “

7. Dispoziţiile art.26 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut :
“Art.26. Dacă după expirarea termenului menţionat la art.25 nu s-au depus
documentele necesare se va dispune suspendarea activităţii localului respectiv până la
remedierea situaţiei şi obţinerea aprobării programului de funcţionare a unităţii respective. “

8. Dispoziţiile art.28 se modifică şi se completează cu lit.h) şi lit.i) şi vor avea
următorul conţinut :
“ Art.28
h) – neafişarea numărului maxim de persoane autorizat (permis) în unitate şi/sau pe
terasa respectivă, în loc vizibil din exterior, cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
i) – nerespectarea numărului maxim de persoane autorizat, permise în unitate şi/sau pe
terasa respectivă cu amendă de la 400 lei la 1000 lei. “

9. Dispoziţiile art.32 se modifică şi se completează prin introducerea unui nou alineat
care va avea următorul conţinut :
“ După expirarea perioadei de suspendare a activităţii localului respectiv se poate relua
activitatea în condiţiile prezentului regulament .“

10. Dispoziţiile art.38 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:
“Art.38. La propunerea organului constatator, nerespectarea măsurii de suspendare,
dispusă conform art.10, art.26, art.30, art.32 sau art.37, poate duce la retragerea autorizaţiei

de funcţionare prin dispozitia primarului. Acest lucru se va comunica organelor abilitate, în
timp util, pentru a fi luate măsurile legale în consecinţă. Pentru reluarea activităţii şi
obţinerea autorizaţiei de funcţionare se va proceda în conformitate cu prevederile art.11 din
prezentul regulament.
Încetarea măsurii de suspendare a activităţii de alimentaţie publică se constată prin
dispoziţia primarului.”
Art.2. Celelalte prevederi ale Regulamentului local pentru desfășurarea activității de
alimentație publică în municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr.143/2014, modificat și
completat prin H.C.L. nr.54/2015, 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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