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PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea „Regulamentului pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei 

privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru 
eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative şi 

distractive, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4, precum şi aprobarea modelelor de 
autorizaţii şi cerere (formulare tipizate)” 

 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 şi Raportul de specialitate 

al Serviciului Autorizări Comerciale; 
Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 

4; 
Având în vedere prevederile: 

• Codul fiscal; 
• Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti care stabileşte nivelurile 

impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2016; 
• Ordonanţei Guvernului 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 

O.G. nr. 99/2000; 
• Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului 

a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a 
acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie 
publică neincluse în structurile de primire turistice; 

• Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 
unele zone publice; 

• Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea 
procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de 
reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru 
funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a 
populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări 
care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modificată şi 
completată prin Hotărârea Guvernului nr. 19/2014; 
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• Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 
 

• Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 
În temeiul dispoziţiilor art.45, alin.(1), precum şi cele ale art.81 alin.(2), lit.r) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 4, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă „Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică şi Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală 
a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative şi distractive, pe raza administrativ 
teritorială a Sectorului 4, precum şi aprobarea modelelor de autorizaţii şi cerere (formulare 
tipizate)” conform Anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică (cod CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a  băuturilor) 
precum şi taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative şi 
distractive (cod CAEN 932 – Alte activităţi recreative şi distractive) este prevăzută prin Hotărârea 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti care stabileşte nivelurile impozitelor şi taxelor locale 
în municipiul Bucureşti, începând cu anul 2016. 

Art. 3. Începerea unui exerciţiu comercial fără a deţine autorizaţia privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică sau a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor recreative şi 
distractive constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 73, pct. 1, lit. a-e, din O.G. nr. 
99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea 
Consiliului Local Sector 4 nr.42/2007 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară 
activitate de alimentaţie publică modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local sector 4 
nr.20/2012. 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 4, Secretarul  Sectorului 4, serviciul de specialitate din 
aparatul de specialitate al Primăriei Sector 4 cu atribuţii specifice în eliberarea autorizaţiilor şi 
Direcţia Generală de Poliţie Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform 
competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face de către Serviciul Tehnic 
Consiliului Local şi Documente Electorale conform competenţelor, prin grija Secretarului 
Sectorului 4. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

 
                                                     

        Avizat pentru legalitate 
                          Conform Legii 215/2001 

                      Secretarul Sectorului 4 
 
                                Radu DRAGOMIRESCU 
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