
HOTĂRÂREA NR. 295 

PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ STRADAL ÎN MUNICIPIUL TULCEA, 
APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA 
NR. 145/29.06.2017, MODIFICAT ŞI COMPLETAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI 

LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA NR. 240/14.08.2018 

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

de 25 octombrie 2018;  
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului local 

pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal în municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 145/29.06.2017, modificat şi completat prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 240/14.08.2018, proiect din iniţiativa 
primarului; 

Luând în discuţie expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub 
nr. 23845/27.08.2018 şi raportul nr. 23846/27.08.2018 al Compartimentului avizare activităţi 
comerciale; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 203/20.07.2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 

contravenţionale; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
- 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; 
- Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind 

actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională-CAEN, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
        - Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 145/29.06.2017 privind aprobarea 
Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de comerţ stradal în municipiul Tulcea; 
        - Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 240/14.08.2018 privind 
modificarea şi completarea Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de comerţ 
stradal în municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 
145/29.06.2017; 
        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 şi se completează Regulamentul local pentru desfăşurarea activităţii de 
comerţ stradal în municipiul Tulcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 145/29.06.2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr.240/14.08.2018, după cum urmează: 

 Articolul 6 se  modifică şi se completează cu următoarele activităţi comerciale ce pot fi 
desfăşurate în regim stradal: 

         “ Art.6 

            – comerţ cu amănuntul al articolelor de pescuit şi a altor produse similare (activitate 
inclusă în clasa 4789 - comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse, 
potrivit CAEN – Rev.2); 

           – comerţ cu amănuntul al articolelor de telefonie mobilă (activitate inclusă în clasa 4789 
- comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse, potrivit CAEN – Rev.2); 

         – comerţ cu amănuntul al produselor şi articolelor fitosanitare doar în incinta chioşcurilor 
(activitate inclusă în clasa 4789 - comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor 
produse, potrivit CAEN – Rev.2); 

        - repararea bicicletelor, scuterelor, trotinetelor şi a altora asemenea, a instrumentelor 
muzicale de dimensiuni mici şi medii fără valoare istorică, a jucăriilor (activitate inclusă în 
clasa 9529 - repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a, potrivit CAEN - Rev.2); 

        - expoziţii şi/sau târguri auto, de biciclete sau de alte mijlace de transport (activitate 
inclusă în clasa 8230 - activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor, potrivit 
CAEN Rev.2) ;  

          - producţii fotografice comerciale şi pentru consumatori, activităţi ale fotoreporterilor 
(activitate inclusă în clasa 7420 - activităţi fotografice, potrivit  
CAEN –Rev.2 ); 

         - producţia de filme artistice şi documentare (activitate inclusă în grupa  
591 - activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, potrivit 
CAEN –Rev.2 ); 

         - curăţarea uscată a articolelor de îmbracăminte şi textile utilizând echipamente/ maşini de 
spălat ce funcţionează pe bază de monede, cu respectarea prevederilor legale referitoare la 
protecţia mediului (activitate inclusă în clasa 9601- spălarea şi curăţarea 
(uscată) articolelor textile şi a produselor din blană, potrivit CAEN –Rev.2 ); 

         - pregătire sportivă şi recreaţională în aer liber (activitate inclusă în clasa  
8551- învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional)“. 

 

Articolul 20 se modifică şi va avea următorul conţinut: 



“Art.20 Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării 
sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art.19, agentul 
constatator făcând menţiune despre această posibilitate în         procesul-verbal.“ 

Art.2 Celelalte prevederi ale Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de 
comerţ stradal în municipiul Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea nr. 145/29.06.2017, modificat şi completat prin Hotărărea Consiliului Local al 
Municipiului Tulcea nr. 240/14.08.2018, rămân neschimbate. 

Art.3 Secretarul Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura 
comunicarea prezentei hotărâri 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                                                             MARIN Cezar-George 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


