HOTARAREA NR.89
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU
DESFASURAREA ACTIVITATII DE COMERT STRADAL IN MUNICIPIUL TULCEA, APROBAT
PRIN HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR.166/2008

Consiliul local al municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de
31 martie 2011;
Examinand proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului local
pentru desfasurarea activitatii de comert stradal in municipiul Tulcea, aprobat prin Hotararea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.166/2008, proiect din initiativa primarului;
Luand in discutie raportul nr.7306/18.03.2011 al Compartimentului comercial, libera
initiativa;
Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;
Avand in vedere prevederile :
-Ordonantei Guvernului nr.99/2000, republicata, privind comercializarea produselor si serviciilor de
piata, aprobata de Legea nr.650/2002;
-Hotararii nr. 333 din 20 martie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
- Legii nr. 61 din 27 septembrie 1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
-Ordonantei nr.2/2001, actualizata, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-art.34 din Constitutia Romaniei.
In conformitate cu dispozitiile art.36 alin (1) si alin(9) din Legea nr.215/2001 privind
Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.1 si 6 si art.49 alin.1 si 2 din Legea nr.215/2001 privind Administratia
Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba modificarea si completarea Regulamentului local pentru desfasurarea
activitatii de comert stradal in municipiul Tulcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr.166/2008, dupa cum urmeaza:
1. Art.2 se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art.2. In municipiul Tulcea activitatea de comert stradal se desfasoara numai daca agentul
economic detine si contractul/ avizul de ocupare a terenului si autorizatia/ avizul de comert
stradal.
Contractul/avizul de ocupare a terenului este emis de catre Directia de Intretinere si
Administrare Patrimoniu Tulcea, in cazul domeniului public sau privat al municipiului Tulcea,
ori de catre persoana fizica sau juridica proprietara a terenului respectiv.
Autorizatia/avizul pentru desfasurarea activitatii de comert stradal va fi emisa de catre
Primaria municipiului Tulcea prin Compartimentul avizare activitati comerciale.”

2. Art.9 se modifica si va avea urmatorul continut:
familiala sau alte acte constitutive;
- certificatul de inregistrare in Registrul Comertului ( actualizat conform Ordin
nr.337/2007);
- certificat de urbanism si Autorizatia de construire, daca se impun;
- contractul/ avizul de ocupare al terenului emis de D.I.A.P Tulcea sau, dupa caz,
contractul de inchiriere al terenului cu persoana fizica sau juridica – proprietara a terenului
respectiv;
- alte documente necesare pentru stabilirea conditiilor de functionare, dupa caz;
- dovada achitarii taxei pentru eliberarea autorizatiei/avizului de desfasurare a activitatii
de comert stradal.
Compartimentul avizare activitati comerciale va solicita, daca va considera necesar, ca agentul
economic sa se prezinte cu documentele prevăzute la alin.1, în original, în scopul verificării acestora.
Agentul economic are obligatia ca in termen de 5 zile de la primirea instiintarii sa prezinte
documentele solicitate.“

3. Art.12. lit.b) se modifica si va avea urmatorul continut:
“b) – pentru desfasurarea celorlalte activitati mentionate la art.6, programul de functionare
va fi : zilnic 06.00 – 23.00.”

4. Art.21. se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art.21. Pentru nerespectarea prevederilor din autorizatia /avizul de desfasurare a
activitatii de comert stradal, in mod repetat, aceasta poate fi suspendata sau retrasa, in raport
cu gravitatea abaterii sesizate de agentul constatator. In acest caz, masura suspendarii sau
retragerii autorizatiei / avizului se stabileste prin dispozitia primarului.”

5. Art.22. se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art.22.Suspendarea sau retragerea autorizatiei/ avizului de functionare va fi adusa la
cunostinta D.I.A.P. Tulcea sau proprietarului terenului, după caz, pentru a lua masuri in
consecinta.“

6. Art.25 se modifica si va avea urmatorul continut:
“Art.25. Contraventiile prevazute in prezenta hotarare se constata si se sanctioneaza de
catre primar, imputernicitii acestuia, de reprezentanti ai Directiei Politie Locala Tulcea,
Politiei municipiului Tulcea, Inspectoratului de Jandarmi Tulcea. “

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, Regulamentul local pentru desfasurarea activitatii
de comert stradal in municipiul Tulcea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului
Tulcea nr.166/2008, se modifica si se completeaza corespunzator.
Art.3. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotarare autoritatilor şi
persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi ale consilierilor.
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