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HOTĂRÂREA NR. 103 
 

PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA                

NR. 293/20.12.2010 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢII DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR CONSTÂND ÎN SUBSTANŢE CARE 

ÎNLOCUIESC PE CELE STUPEFIANTE ŞI PSIHOTROPE ŞI CARE AU EFECT PSIHOACTIV ÎN 

MUNICIPIUL TULCEA, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data de  

28 aprilie 2021, legal constituită; 
Examinând proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea   

nr. 293/20.12.2010 privind aprobarea Regulamentului local pentru desfășurarea activității de comercializare a 

produselor constând în substanțe care înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și care au efect psihoactiv în 

municipiul Tulcea, cu modificările ulterioare, proiect din iniţiativa consilierului local George ȘINGHI; 
Luând în discuţie adresa Instituției Prefectului – Județul Tulcea nr. 3742/25.03.2021, înregistrată la 

Primăria Municipiului Tulcea sub nr. 11450/26.03.2021, referatul de aprobare al consilierului local George 

ȘINGHI înregistrat sub nr. 06/23.04.2021 şi raportul nr. 15403/19.04.2021 al Compartimentului avizări activități 

comerciale; 
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 293/20.12.2010 privind aprobarea Regulamentului 

local pentru desfășurarea activității de comercializare a produselor constând în substanțe care înlocuiesc pe cele 

stupefiante și psihotrope și care au efect psihoactiv în municipiul Tulcea; 

- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 267/27.09.2018 pentru modificarea 

Regulamentului local pentru desfăşurarea activităţii de comercializare a produselor constând în substanţe care 

înlocuiesc pe cele stupefiante şi psihotrope şi care au efect psihoactiv în municipiul Tulcea, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 293/20.12.2010; 

- art. 4 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte 

psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. s), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. 

a), art. 197 alin. (4) şi art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

 

                                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 

 

ART. I Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 293/20.12.2010 privind aprobarea 

Regulamentului local pentru desfășurarea activității de comercializare a produselor constând în substanțe care 

înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și care au efect psihoactiv în municipiul Tulcea, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 1. Articolul 16 Litera j) din Anexa la hotărâre - Regulamentul local pentru desfășurarea activității de 

comercializare a produselor constând în substanțe care înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și care au 

efect psihoactiv în municipiul Tulcea se modifică și va avea următorul conținut: 

“ j) – autorizația emisă de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, 

denumită A.N.S.V.S.A;” 

2. Articolul 17 din Anexa la hotărâre - Regulamentul local pentru desfășurarea activității de 

comercializare a produselor constând în substanțe care înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și care au 

efect psihoactiv în municipiul Tulcease revocă. 

3. Articolele din Anexa la hotărâre - Regulamentul local pentru desfășurarea activității de comercializare a 

produselor constând în substanțe care înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și care au efect psihoactiv în 

municipiul Tulcea se renumerotează în mod corespunzător. 

ART. II Celelalte prevederi ale Regulamentului local pentru desfășurarea activității de comercializare a 

produselor constând în substanțe care înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și care au efect psihoactiv în 

municipiul Tulcea rămân neschimbate. 
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ART. III Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 293/20.12.2010 privind aprobarea 

Regulamentului local pentru desfășurarea activității de comercializare a produselor constând în substanțe care 

înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și care au efect psihoactiv în municipiul Tulcea, cu modificările și  

completările ulterioare, se modifică și se completează în mod corespunzător. 
ART. IV Secretarul general al 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 GENERAL,                     CONSILIER LOCAL, 

              Jr. Leventh IUSUF                                                                             Stere ȘACU 
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