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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  
pprriivviinndd  mmooddiiffiiccaarreeaa  şşii  ccoommpplleettaarreeaa  HHoottăărrâârriiii  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  aall  SSeeccttoorruulluuii  11  

nnrr..  118811//2288..1111..22001133  pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  ppeennttrruu    ddeessffăăşşuurraarreeaa  
aaccttiivviittăăţţiiii  ddee  aalliimmeennttaaţţiiee  ppuubblliiccăă  ppee  rraazzaa  SSeeccttoorruulluuii  11  

aall  MMuunniicciippiiuulluuii  BBuuccuurreeşşttii  
 
 
 Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi 
Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Utilităţi Publice; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 

În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003; 

Având în vedere dispoziţiile art.268, alin.(5) şi alin.(6) din Codul fiscal, adoptat prin 
Legea nr. 571/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de 
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Ţinând seama de prevederile art.5, alin.(1) şi alin.(2), coroborate cu prevederile art.12, 
alin.(3) şi art.73, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Văzând procesul-verbal nr. K/19 /07.01.2015 privind îndeplinirea procedurii impuse prin 
Legea nr. 52/2003; 

Ţinând seama de prevederile art.81, alin.(2), lit.l) şi r) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În  temeiul drepturilor conferite prin art.45, alin.(1), art.80, art.81, alin.(1), coroborate cu 
art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 
 

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  
 
 Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 
181/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică, după cum urmează: 



 
 
 Art. 7 pct. 9. din Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe 
raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 “9. acordul în original al asociaţiei de proprietari şi/sau al proprietarului clădirii 
pentru funcţionarea unităţii de alimentaţie publică. Dacă unitatea este amplasată într-un 
condominiu, se va prezenta şi acordul vecinilor direct afectaţi. Dacă unitatea este amplasată 
într-o zonă de case de locuit, se va face dovada prin prezentarea acordului vecinilor 
perimetrali, respectiv vecinii proprietari din stânga, dreapta, faţa şi spatele unităţii - formular 
tip anexa nr. 2.” 
 
 Art. 8 pct. 4. din Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe 
raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti se modifică şi va avea următorul cuprins: 
  
 “4. acordul în original al asociaţiei de proprietari şi/sau al proprietarului clădirii 
pentru funcţionarea terasei. Dacă unitatea este amplasată într-un condominiu, se va prezenta 
şi acordul vecinilor direct afectaţi. Dacă unitatea este amplasată într-o zonă de case de locuit, 
se va face dovada prin prezentarea acordului vecinilor perimetrali, respectiv vecinii proprietari 
din stânga, dreapta, faţa şi spatele unităţii - formular tip anexa nr. 2.” 
 
 Art. 12 din Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza 
Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti va avea următorul cuprins: 
 
 “Art. 12. – (1) Autorizaţia de funcţionare pentru activităţi de alimentaţie publică are 
valabilitate 1 an calendaristic, de la 01 ianuarie până la 31 decembrie. 
  (2) Autorizaţia de funcţionare pentru activităţi de alimentaţie publică emisă în timpul 
anului are valabilitatea până la 31 decembrie a anului în curs, conform dispoziţiilor Codului 
Fiscal adoptat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
  (3) Reautorizarea se va acorda în baza copiei după autorizaţia anterioară şi a chitanţei 
de plată anticipată a taxei. În funcţie de caz pot fi solicitate alte documente pentru soluţionarea 
dosarului respectiv (ex.contract de salubrizare valabil, acte actualizate de deţinere a spaţiului, 
planuri cadastrale, acorduri în cazul proprietarilor noi, etc.) 
 (4) În cazul în care există sesizări din partea vecinilor/locatarilor direct afectaţi sau 
organelor de control cu privire la încălcarea de către operatorul economic a prevederilor 
legale, acesta va prezenta dovada intrării în legalitate în vederea reautorizării. 
 (5) În cazul în care operatorul economic a fost sancţionat pentru încălcarea liniştii 
publice, reautorizarea se va putea acorda doar după îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 
pct. 9, respectiv art. 8 pct. 4. 
 (6) Cererile în vederea reautorizării se pot depune doar până la data de 31 decembrie 
pentru anul calendaristic viitor.” 
 
 Art.2. Se aprobă formularele tip – Anexele nr. 1, 2 şi 3 la Regulamentul privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  



 Art.3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare în 30 de zile de la data aprobării de către 
Consiliul Local Sector 1 al Municipiului Bucureşti 
 
 Art.4. Primarul sectorului 1, Direcţia Utilităţi Publice, Direcţia Inspecţie din cadrul 
Poliţiei Locale a Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, Audienţe vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
    
 

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a  Consiliului Local al Sectorului 1 
din data de 26.02.2015. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
       Ion Brad 
                                                                                                         SECRETAR 
                                                                                     Remus Alexandru Moldoveanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nr.:      44 
 Data:    26.02.2015  
  
 
 
 
 


	MUNICIPIUL BUCUREŞTI
	HOTĂRÂRE
	privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1
	nr. 181/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru  desfăşurarea
	activităţii de alimentaţie publică pe raza Sectorului 1
	al Municipiului Bucureşti
	CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1



