
HOTĂRÂREA NR. 145 

PRIVIND APROBAREA REGULAMENTUL LOCAL PENTRU 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ STRADAL ÎN  MUNICIPIUL 

TULCEA 

 
Consiliul local al municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în sedinţa ordinară la 

data de 29.06.2017;  
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local pentru 

desfăşurarea activităţii de comerţ stradal în municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa 
primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea 
înregistrată sub nr.12812/12.05.2017 şi raportul nr.12813/12.05.2017 al Compartimentul 
avizare activităţi comerciale; 

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

Având în vedere prevederile: 
- Ordonanţei de Guvern 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; 

- Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi 
servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind 

actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională-CAEN, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare 
a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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 aprobă Regulamentul local pentru desfăşurarea activităţii de comerţ 
stradal în municipiul Tulcea, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local 
nr.166/2008 privind aprobarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de 
comerţ stradal în municipiul Tulcea, modificată şi completată prin H.C.L nr. 89/2011 şi 
H.C.L nr.22/2016. 

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la 
cunoştinţa publică. 

Art.4.  Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotărâre autorităţilor 
şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali 

prezenţi. 
 
 
 

            CONTRASEMNEAZĂ                                             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                              ŞACU Stere  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                    Anexă, parte integrantă din H.C.L.nr. 145/29.06.2017 
                      
            Regulament local pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal  
                                                    în municipiul Tulcea               
 
 
 
Capitolul 1 – Dispoziţii Generale 
 
     Art.1. Prin activitatea de comerţ stradal se înţelege desfăşurarea de activităţi de 
comercializare  cu amănuntul de produse, terase independente de alimentaţie publică, 
activităţi culturale, recreative şi prestarea de servicii în standuri, tonete mobile, rulote 
mobile special amenajate şi avizate/autorizate, vehicule special amenajate şi 
avizate/autorizate, chioşcuri mobile( construcţii provizorii), căsuţe din lemn şi alte 
obiecte de mobilier omologate( vitrine şi/sau lăzi frigorifice) amplasate pe domeniul 
public sau domeniul privat al municipiului Tulcea, ori pe teren proprietate privat, pe o 
perioadă determinată, în alte condiţii decât în pieţe. 
 
    Art.2.  
            (1) Activitatea de comerţ stradal în municipiul Tulcea se desfăşoară în baza 
avizului, respectiv al autorizaţiei de comerţ stradal.  
            (2) Autorizaţia/avizul pentru desfăşurarea activităţi de comerţ stradal este emisă 
de către Primăria municipiului Tulcea, prin compartimentul de specialitate. 
            (3) Modelele tip ale autorizaţiei, respectiv avizului pentru desfaşurarea activităţi 
de comerţ stradal sunt prevăzute în anexele nr.1 şi nr. 2 părţi integrante din prezentul 
regulament.  
  
     Art.3.  În municipiul Tulcea, pot desfăşura activităţi de comerţ stradal societăţi 
comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, diferite 
organizaţii, agenţii sau companii, denumiţi agenţi economici, dacă activitatea/activităţile 
pentru care se solicită autorizarea se regăseşte/regăsesc în documentele de constituire şi 
funcţionare, conform prevederilor prezentului regulament. 
  
    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 stringentă a populaţiei; 
          - să nu afecteze circulaţia pietonilor sau a mijloacelor de  transport din zonele 
respective; 
          - 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 şi 
funcţionare, să desfăşoare activităţile de comerţ stradal specificate în prezentul 
regulament. 
 
     Art.5.  Autorizaţia de funcţionare va fi emisă pentru desfăşurarea de activităţi 
comerciale, în regim stradal, pe o perioada de minim 30 zile, limita maxima de 
valabilitate fiind ultima zi a anului în curs. 
           Avizul de funcţionare va fi emis pentru desfăşurarea activităţii comerciale, în 
regim stradal, pe o perioada mai mică de 30 zile. 
           Autorizaţiile şi avizele de funcţionare vor fi emise pentru desfăşurarea 
activităţilor, de către agentul economic, în fiecare punct de lucru ( punct de desfacere/ 
prestare de serviciu ). 
 
 
Capitolul 2 - Condiţiile de desfăşurare a activităţii de comerţ stradal şi obligaţiile 
comercianţilor 
 
 

Art.6.  Activităţile comerciale 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 
CAEN-Rev2); 

- comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor pentru copii, al cărţilor, ziarelor, 
revistelor şi a altor publicaţii, comercializare cu amănuntul al biletelor pentru 
transportul în comun, al biletelor pentru spectacole, cartelelor telefonice ( 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 artiştilor plastici, de artizanat şi artă 
meşteşugărească (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, 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, a 
produselor alimentare preambalate din aparate speciale automate( 
maşini/distribuitoare automate), 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 alimentare preambalate şi/sau vrac doar în incinta 
chioşcurilor, 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), cu excepţia produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice; 

- 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); 

- 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 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 5610-restaurante, potrivit CAEN-Rev2 ); 

- 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 cu specific cultural, artistic (activitate inclusă în clasa 8230-
activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor, potrivit CAEN Rev.2) 
; 

- activităţi cultural-artistice şi sportive în aer liber (activităţi incluse în : clasa 9001-
activităţi 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 ); 

- repararea ceasurilor, cronometrelor, a bijuteriilor din metale nepreţioase şi a 
umbrelelor (activităţi incluse în clasa 9525- repararea ceasurilor şi a bijuteriilor şi 
clasa 9529-repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a, potrivit CAEN-
Rev2); 

- servicii ale lustragiilor, exploatarea cabinelor fotografice şi a cântarelor pe bază de 
monede (activităţi incluse în clasa 9609-alte activităţi de servicii n.c.a, potrivit 
CAEN-Rev2 ); 

- activităţi de închiriere a bicicletelor şi a altor echipamente sportive sau bunuri 
recreaţionale care nu sunt parte integrantă a facilităţilor recreaţionale (activităţi 



incluse în clasa 7721- activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi 
echipament sportiv, potrivit CAEN-Rev2); 

- repararea încălţămintei şi a articolelor din piele în incinta chioşcurilor/căsuţelor din 
lemn, special amenajate(activităţi incluse în clasa 9523-repararea încălţămintei şi a 
articolelor din piele, 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, manifestări publicitare (activităţi incluse în diviziunea 73-
publicitate şi activităţi de studiere a pieţei, potrivit CAEN-Rev2) . 
 
           Activităţile de comercializare precizate mai sus pot fi efectuate numai în regim de 
desfacere cu amănuntul. 
 
     Art.7.  Este interzisă comercializarea şi oferirea de băuturi alcoolice şi tigări în regim 
stradal, excepţie făcând comercializarea băuturilor alcoolice cu ocazia manifestărilor 
organizate de Primăria municipiului Tulcea şi/sau în colaborare cu Primăria 
municipiului Tulcea şi efectuarea de activităţi de alimentaţie publică pe terasele care îşi 
desfăşoară activitatea pe o perioadă mai mică de 60 de zile calendaristice, cu respectarea 
normele igienico-sanitare şi sanitar- veterinare în vigoare. 
 
    Art.8.  Răspunderea privind calitatea şi conformitatea produselor şi serviciilor revine 
în exclusivitate agenţilor economici. 
 
    Art.9. Este interzisă desfăşurarea activităţii de comerţ stradal în următoarele situaţii: 
          - pe carosabil; 
          - la mai puţin de 2 m de staţiile mijloacelor de transport în comun; 
          - la mai puţin de 10 m de lăcaşurile de cult şi de monumentele istorice; 
          - pe trotuare mai înguste de 1,5 m; 
          - din autoturisme şi autoutilitare cu excepţia celor special amenajate şi dotate 
corespunzător, autorizate/avizate de către instituţiile în drept pentru desfăşurarea de 
activităţi comerciale specifice; 
          - pe spaţiile verzi, cu excepţia zonelor special amenajate şi stabilite de 
administrator pentru desfăşurarea de activităţi de comerţ. 
 
    Art.10. 
               (1) Agentul economic care doreşte să desfăşoare activităţi de comerţ stradal în 
municipiul Tulcea va depune la Primăria municipiul Tulcea următoarele documente, în 
copii xerox, după verificarea documentelor respective, în original, de către reprezentanţii 
compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Tulcea:  
                - actul constitutiv al societăţii/ organizaţiei, dovada constituirii ca persoană 
fizică, întreprindere individuală sau familială sau alte acte de constituire, după caz; 
                - certificatul de înregistrare în Registrul Comertului ( actualizat conform Ordin 
nr.337/2007); 



                - certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru 
punctul de lucru (sediul secundar), sau, după caz, dovada declarării activităţilor 
desfăşurate la Direcţia Generală a Finanţelor Publice; 
                - avizele/autorizaţiile de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii, emise de 
către instituţiile competente, unde este cazul, din care să reiasă că punctul de lucru/ 
unitatea respectivă întruneşte condiţiile igienico-sanitare, sanitare-veterinare şi de 
protectie a mediului; 
                - autorizaţia de construire sau, după caz, certificatul de urbanism ce să ateste 
încadrarea lucrărilor în situaţia prevăzută la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
                - contractul/ avizul de ocupare al terenului emis de D.I.A.P Tulcea sau, după 
caz, contractul de ocupare (închiriere) al terenului cu persoana fizică sau juridică – 
proprietar al terenului respectiv; 
               - dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizaţiei/avizului de desfăşurare a 
activităţii de comerţ stradal; 
               - alte documente necesare aprobării eliberării avizului/autorizaţiei pentru 
desfăşurarea de activităţi comerciale în regim stradal, dacă se impun. 
 
           (2) Agentul economic îşi va asuma responsabilitatea autenticităţii documentelor 
depuse sub sancţiunile prevederilor Codului Penal privind falsul în acte. 
           (3) Verificarea conformităţii documentelor depuse se realizează de către 
personalul din cadrul compartimentul de specialitate al Primăriei municipiului Tulcea. 
          (4) Documentaţia  menţionată la alin.(1) se va depune cu cel puţin 5 zile înainte de 
începerea activităţii/ deschiderea punctului de lucru. 

 

     Art.11.  În cazul în care documentaţia depusă de agentul economic pentru obţinerea 
avizului/ autorizaţiei de funcţionare este incompletă, acest lucru se va comunica 
agentului economic de către personalul din cadrul compartimentului de specialitate al 
Primăriei municipiului Tulcea şi se va acorda un termen de 5 zile lucrătoare pentru 
completarea documentaţiei. 
 
      Art.12. Taxele de autorizare/avizare vor fi achitate de către agentul economic înainte 
de eliberarea autorizaţiei/ avizului de funcţionare. 

 

     Art.13.  Activităţile de comerţ stradal desfăşurate în municipiul Tulcea se vor 
desfăşura după următorul program :     

           (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. 

 
     Art.14.  Agenţii economici care desfăşoara activităţi de comerţ stradal au 
următoarele obligaţii : 
              - să desfăşoare activitatea în mod civilizat, cu respectarea normelor în vigoare  
privind igiena şi sănătatea publică, protecţia consumatorilor, provenienţa şi calitatea 
mărfurilor, liniştea şi ordinea publică; 
              - să păstreze curăţenia atât în timpul desfăşurării activităţii pe amplasamentul 
respectiv cât şi la eliberarea acestuia; 
              - să nu amenajeze spaţii de depozitare pe suprafeţele închiriate; 
              - să nu execute construcţii definitive pe suprafaţa pentru care a fost aprobată 
desfăşurarea unei activităţi sezoniere; 
              - să utilizeze mobilierul stradal adecvat şi agreat de Primăria municipiului 
Tulcea; 
              - să respecte suprafaţa destinată desfăşurarii activităţii prevazută în contractul/ 
avizul de ocupare a terenului; 
              - să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător; 
              - să afişeze la loc vizibil şi să respecte programul de funcţionare stabilit de 
Primăria municipiului Tulcea , menţionat în autorizaţia/ avizul de desfăşurare a 
activităţii de comerţ stradal; 
              - să asigure expunerea estetica a produselor şi afişarea în mod vizibil a 
preţurilor/ tarifelor practicate; 
              - să asigure paza bunurilor proprii; 
              - să asigure personalului de deservire a produselor alimentare echipamentul de 
protecţie sanitară şi ecusonul cu datele de identificare ale lucrătorului comercial; 
              - să deţina la punctele de desfăşurare a activităţilor următoarele: documentele 
privind identificarea agentului economic; documentele de provenienţă ale marfurilor 
expuse spre vanzare; contractul/avizul de ocupare a terenului, autorizaţia/avizul pentru 
desfăşurarea activităţii de comerţ stradal; 
               - să afişeze, la punctul de lucru, datele de identificare( denumire firmă, codul 
unic de înregistrare, adresă sediul social); 
               - să asigure personal calificat pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ cu 
amănuntul de produse alimentare şi de alimentaţie publică;  
               - deţinătorii de terase sezoniere de alimentaţie publică au obligaţia să asigure 
racordurile la utilităţi(apă, canal, electrice). 
 
     Art.15. Beneficiarii de amplasamente au obligaţia de a încheia, cu operatorul de 
salubritate local, un contract pe o perioada echivalentă cu durata utilizării 
amplasamentului şi de a efectua şi menţine curăţenia şi deszăpezirea pe o raza de 2 m în 
jurul amplasamentului. 
 
    Art.16. În cazul în care se constată amplasarea pe domeniul public de mobilier stradal 
neadecvat( improvizat) desfăşurarii activităţii de comerţ stradal, agentul economic va fi 



atenţionat să se doteze, în termen de 3 zile, cu mobilierul autorizat şi să elibereze spaţiul 
de mobilierul stradal necorespunzător. 
                 În caz contrar, mobilierul neautorizat va fi ridicat imediat prin măsuri 
administrative. 
 
     Art.17. Având în vedere necesitatea conservării caracterului de bun aparţinând 
domeniului public al terenului ocupat, autoritatea locală poate dispune încetarea totală 
sau partială a activităţii, mutarea temporară sau definitivă a amplasamentului, precum şi 
obligativitatea îndeplinirii unor dispoziţii speciale, în cazul apariţiei unor interese cu 
caracter public. 
 
Capitolul 3- Sancţiuni 
 
    Art.18. Împiedicarea sau obstrucţionarea, sub orice formă de către comerciant sau 
orice altă persoana, a organelor autorităţilor în exercitarea atribuţiilor privind controlul 
respectării prevederilor prezentei hotărâri, constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la  600 lei la 1000 lei. 
 
       Art.19. Constituie contravenţii, dacă nu au fost savârşite în astfel de condiţii  încât 
potrivit legii penale să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează : 
               a) desfăşurarea activităţii de comerţ stradal fără a deţine Autorizaţia/ avizul de 
funcţionare, cu amenda de la 500 lei la 1000 lei şi suspendarea activităţii agentului 
economic până la obţinerea avizului/autorizaţiei de funcţionare conform prezentului 
regulament; 
               b) desfăşurarea activităţilor comerciale în alte locuri decât cele autorizate, cu 
amendă de la 700 lei la 1000 lei şi eliberarea terenului respectiv; 
               c) comercializarea de alte produse şi servicii decât cele menţionate în 
autorizaţia / avizul de desfăşurare a activităţii emis de Primăria municipiului Tulcea, cu 
amendă de la 400 lei la 800 lei ; 
 
    Art.20. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate 
din minimul amenzii prevazute la art.19, agentul constatator facând menţiunea despre 
această posibilitate în procesul-verbal. 
 
 
Capitolul 4 – Dispoziţii finale 
 
 
     Art.21. Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea, respectiv 
proprietarul terenului ( al amplasamentului) va aduce la cunoştinţa Primăriei 
municipiului Tulcea, în scris, situaţiile în care au loc rezilierea contractelor/ avizelor de 
ocupare a terenului în cauza, pentru a se lua măsura retragerii Autorizaţia /avizul de 
desfăşurare a activităţii de comerţ stradal.  
 



     Art.22. În cazul nerespectării prevederilor din Autorizaţia /avizul de desfăşurare a 
activităţii de comerţ stradal, în mod repetat, aceasta poate fi retrasă definitiv, în raport cu 
gravitatea abaterii sesizate de agentul constatator şi în baza propunerii 
compartimentului/biroului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Tulcea. 
            Retragerea Autorizaţiei/ avizului de funcţionare va fi adusă la cunostinţa D.I.A.P. 
Tulcea, respectiv a proprietarului terenului respectiv pentru a se lua măsuri în 
consecinţă. 
 
     Art.23. Măsura retragerii autorizaţiei / avizului pentru desfăşurarea de activităţi de 
comerţ stradal în municipiul Tulcea, se stabileşte prin dispoziţia primarului. 
 
     Art.24. Sancţiunile prevăzute la art.19 se aplică, după caz, persoanelor juridice, 
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau familiale şi persoanelor 
fizice. 
      Art.25. Prevederile prezentei hotărâri referitoare la contravenţii se completează cu 
dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
actualizată, modificată şi completată. 
             

     Art.26. Contravenţiile prevăzute în prezenta hotarâre se constată şi se sancţionează 
de către primar, împuterniciţii acestuia, de reprezentanţi ai Direcţiei de Poliţie Locală 
Tulcea, ai Poliţiei municipiului Tulcea şi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “ 
Mareşal Alexandru Averescu „Tulcea. 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



                                                    Anexa nr.2 la Regulamentul aprobat prin HCL nr. 145 /29.06.2017 

 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA 

Compartiment avizare activităţi comerciale 

Nr.____________/____________ 

 

 

                                                            A V I Z 

 

             Catre ___________________________________________ 

 

 

            În baza Hotărârii Consiliului Local nr.___________/_______, avizăm favorabil 
cererea dumneavoastră nr.________/___________ pentru desfăşurarea activităţii ________ 
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________în perioada 
___________________________în municipiul Tulcea,______________________.  

           Sunt interzise oferirea şi/sau comercializarea cu amănuntul de băuturi alcoolice 
(bere, vin etc.) şi ţigări. 

            Programul de funcţionare este:___________________________. 

           Nerespectarea prevederilor prezentului AVIZ constituie contravenţie şi se 
sancţionează conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 

      PRIMAR,                                                                    INSPECTOR/CONSILIER, 

 

 

 


