
 
MUNICIPIUL   ALEXANDRIA                                                        Anexa nr.1 la hotărârea 
CONSILIUL   LOCAL                                                                          nr. 10 din 30.01.2013 
 
 

REGULAMENT  

privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pe raza municipiului  
Alexandria 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 

 

    Art. 1 Prezentul regulament se aplică unităţilor de alimentaţie publică aşa 
cum sunt caracterizate de Hotărârea de Guvern nr.843/1999 privind încadrarea pe 
tipuri a unităţilor de alimentaţie publică şi clasificării activităţilor din economia 
naţională cu codurile 5610 – Restaurante si 5630 – Baruri şi alte activităţi de 
servire a băuturilor, precum şi unităţilor cu profil de divertisment şi recreere, cu 
sau fără program distractiv. 
            Art. 2 În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc 
astfel: 

1) comerciant – persoană fizică sau juridică autorizată să desfăşoare 
activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; 

2) consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite 
în asociaţii, care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii 
în afara activităţii profesionale; 

3) serviciu de alimentaţie publică – activitatea de pregătire, preparare, 
prezentare şi servire a produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţi 
specializate sau la domiciliul/locul de muncă al consumatorilor; 
      4) restaurant clasic - unitate de alimentaţie publică în care consumatorii sunt 
serviţi cu un variat sortiment de preparate culinare de cofetărie-patiserie, cafea, 
băuturi etc. Pentru crearea unei atmosfere recreative se pot oferi programe artistice  
sau alte mijloace de distracţie. Personalul de producţie şi de servire are o calificare 
de profil. 
   5) restaurant cu specific - unitate de alimentaţie publică care prin amenajări, 
dotări, ţinuta lucrătorilor şi preparatele culinare oferite corespunde unui specific 
local, regional, naţional (restaurant "românesc", "moldovenesc", "dobrogean", 
"bănăţean" etc.) sau reprezintă unităţi tradiţionale - han, cramă, colibă, şură etc. 



    6) restaurant specializat - unitate de alimentaţie publică în care 
consumatorilor li se oferă, în principal, un sortiment specializat de preparate 
culinare şi băuturi, aflat în permanentă în lista-meniu a unităţii, în condiţiile unor 
amenajări şi dotări clasice sau adecvate structurii sortimentale (vânătoresc, 
pescăresc etc.) care formează obiectul specializării. 
    7) restaurant-zahana - unitate de alimentaţie publică în care se servesc, în 
special la comandă, în tot timpul zilei, produse şi subproduse din carne 
neporţionate (organe), pregătite la gratar şi alese de consumatori din vitrinele de 
expunere sau de pe platou, o dată cu luarea comenzii. Sortimentul oferit mai poate 
cuprinde: ciorbe, borşuri, tuslama, tochitură, salate, dulciuri de bucătărie şi băuturi. 
     8) restaurant lacto-vegetarian, dietetic - unitate de alimentaţie publică în care 
se desfac în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe baza de lapte şi 
derivate din lapte, oua, carne de pasare sau de vacă, paste fainoase, orez, salate din 
legume, precum şi dulciuri de bucatarie, inghetata şi băuturi nealcoolice. 
     9) restaurant-pensiune - unitate de alimentaţie publica care oferă mai multe 
variante de meniuri complete cu baremuri fixe. Băuturile cuprinse în meniu sunt 
limitate la sortimentele de racoritoare şi ape minerale. Poate funcţiona şi pe baza 
de abonament. 
     În aceste unităţi se pot oferi suplimentar diferite sortimente de preparate şi 
băuturi, inclusiv alcoolice, altele decât cele cuprinse în cadrul meniurilor zilnice. 
     10) braserie - unitate de alimentaţie publica care asigura în tot cursul zilei 
servirea consumatorilor cu un sortiment mai restrâns de preparate culinare 
(preparate reci, minuturi, 1-2 feluri de mancare), produse de cofetarie-patiserie şi 
băuturi. 
     11) pizzerie - unitate specializată care oferă, cu preponderenta, sortimente de 
pizza şi de paste fainoase. Suplimentar se pot oferi gustari, salate, produse de 
patiserie şi sortiment variat de băuturi, cu preponderenta slab alcoolizate. 
     12) berarie - unitate de alimentaţie publica caracterizată prin vânzarea cu 
preponderenta a berii de diverse sortimente, oferită consumatorilor în recipiente 
specifice (tap, halba, cana, sonde) de diferite capacităţi, alături de produse şi 
preparate care se asociaza în consum cu aceasta, precum: gustari calde şi reci, 
minuturi (din oua, legume etc.), specialităţi de zahana (1-2 preparate). Se mai poate 
oferi un sortiment restrâns de băuturi alcoolice, precum şi băuturi nealcoolice. 
     13) bar - unitate de alimentaţie publica cu program de zi sau de noapte în 
care se desfac băuturi alcoolice şi nealcoolice, un sortiment restrâns de produse 
culinare. Cadrul ambiental este completat cu program artistic, auditii muzicale, 
jocuri electronice şi video. 
     14) bar de zi - unitate care poate funcţiona ca subunitate distinctă în cadrul 
restaurantelor, precum şi ca unitate independenta. Oferă consumatorilor o gama 



variata de băuturi alcoolice şi nealcoolice, simple sau în amestec, cafea, gustari în 
sortiment restrâns, specialităţi de cofetarie. 
     15) bar de noapte - unitate de alimentaţie publica cu caracter distractiv, 
având orar de funcţionare pe timpul nopţii. Prezintă un program variat de 
divertisment, de music-hall şi dans, iar consumatorilor li se oferă o gama variata de 
băuturi, mai ales de cocteiluri, gustari, sortiment restrâns de preparate la gratar, 
specialităţi de cofetarie-patiserie. 
     16) cafe-bar, cafenea - unităţi specifice desfacerii, cu prioritate, a 
sortimentelor variate de cafea şi derivate din ciocolata, cacao, ceai, băuturi 
alcoolice fine la pahar, băuturi racoritoare, sandvisuri, produse de cofetarie-
patiserie. În dotarea unităţilor un rol important revine utilajelor pentru pregătirea 
cafelei şi, în primul rând, a cafelei expresso. 
  17) disco-bar, Video-bar, Discoteca - unităţi cu profil de divertisment pentru 
tineret, divertismentul fiind realizat prin intermediul muzicii şi al dansului, în acest 
sens unitatea fiind dotată şi amenajată corespunzător. Sortimentele oferite sunt 
asemănătoare celor din baruri, cu deosebirea ca băuturile vor fi prioritar 
nealcoolice sau slab alcoolizate, având în vedere ca majoritatea clientelei o 
reprezintă tineretul. 
     18) bar biliard - unitate cu profil preponderent recreativ, realizat prin 
posibilitatea practicării biliardului, unde se servesc băuturi şi un sortiment restrâns 
de sandvisuri, produse de patiserie-cofetarie. 
     19) snack-bar - unitate de alimentaţie publica care asigura clienţilor o 
servire rapida pe tot parcursul zilei, cu sortiment restrâns de minuturi, preparate la 
gratar, produse de cofetarie-patiserie, băuturi nealcoolice, ceaiuri, cafele şi un 
sortiment restrâns de băuturi alcoolice. Specific acestui tip de unitate este prezenta 
unei tejghele-bar, în spatele căreia preparatele se pregătesc la vederea clienţilor, cu 
un front de desfacere care sa permită şi servirea directa a consumatorilor. 
     20) fast-food - unitate care propune clientelei sale, în principal tineri, o 
servire rapida de produse, la preţuri unitare. Oferta de produse se reduce la un 
sortiment limitat şi standardizat, de regula bazat pe un singur produs de baza, şi 
este prezentată de obicei pe panouri luminoase. Preparatele sunt preluate de clienţi 
la casa în momentul plăţii şi consumate pe loc sau în afară unităţii. Produsele sunt 
oferite în inventar de servire de unica folosinta. 
     21) bufet - unitate de alimentaţie publica care funcţionează de obicei 
independent sau în incinta unor instituţii. Se oferă, în general, un sortiment restrâns 
de preparate culinare, calde şi reci, pregătite în bucataria proprie sau aduse din 
afară, şi de băuturi. 
     22) bodega - unitate de alimentaţie publica cu spaţiu restrâns de servire, de 
larga accesibilitate, care oferă un sortiment restrâns de gustari şi preparate la gratar, 



băuturi alcoolice, servite de regula la pahar, şi nealcoolice, cafea. Servirea se face 
de regula la tejghea-bar. 
     23) birt - unitate de alimentaţie publica asemănătoare cu bodega, amplasata 
de regula în pieţe, gări, autogări. 
     24) rotiserie - unitate de alimentaţie publica cu spaţiu restrâns de servire, 
care oferă clienţilor, în principal, produse preparate la rotisor, salate, sortiment 
restrâns de băuturi alcoolice, produse de patiserie-cofetarie, cafea. Mobilierul 
caracteristic îl constituie rotisorul amplasat în interiorul spaţiului de servire şi 
vitrina frigorifica în care sunt expusi pui şi alte specialităţi din carne pentru 
preparat în prezenta clienţilor. 
     25) unităţi tip pub şi bistro - sunt unităţi de alimentaţie publica de influenta 
englezeasca, respectiv frantuzeasca, care oferă sortimente de băuturi şi preparate 
culinare specifice zonelor de influenta. 
     26) cabaret - unitate de alimentaţie publica cu caracter de recreere şi 
divertisment în care se desfăşoară spectacole complexe cu valoare artistică 
deosebita. Se oferă cosumatorilor preparate culinare de cofetarie-patiserie, diverse 
băuturi alcoolice şi nealcoolice. De obicei, suprafata de servire este realizată în 
amfiteatru, pentru ca programul artistic muzical sa poată fi vizionat de la toate 
mesele. 
     27)  unităţi tip cofetarie, patiserie. 
     Sunt unităţi de alimentaţie publica care oferă consumatorilor preparate de 
cofetarie-patiserie produse în laboratoarele proprii sau în laboratoarele altor unităţi 
de profil, biscuiti şi produse zaharoase ale producătorilor specializaţi, băuturi 
nealcoolice, cafea, ceai, fructe, produse specifice micului dejun, precum şi diferite 
sortimente de băuturi fine pentru consum la domiciliu. Majoritatea unităţilor de 
acest tip, pe lângă asigurarea condiţiilor pentru consumul pe loc, vinde şi produse 
pentru consum la domiciliu. 
     În aceasta tipologie se încadrează: 
    a) cofetăriile şi bomboneriile - unităţi specializate în vânzarea de produse de 
cofetărie-patiserie, sortimente de bomboane. 
   b) patiserie-plăcintărie - unităţi care vând, în general, produse de patiserie în stare 
caldă, în acest scop fiind preferabil ca produsele sa fie realizate în laboratoarele 
proprii. La vânzarea acestor produse se poate oferi şi bere. 
    c) simigerie-covrigărie-gogoşerie - unităţi cu spaţiu restrâns de servire sau 
chioşc, amplasate în zone de trafic pietonal intens, care se pot organiza fie ca spaţii 
ce reunesc cele trei specialităţi, fie ca unităţi profilate pe o singură specialitate. 
Produsele acestor unităţi se vând, de regulă, în stare caldă. 
    d) ceainărie - unitate de alimentaţie publică, specializată în pregătirea şi servirea 
unei game largi de ceaiuri, alături de care se oferă sandvişuri şi produse de 
cofetărie-patiserie. 



     28)  Restaurantele cu caracter social: 
    Aceste unităţi sunt restaurante pentru colectivităţi şi sunt amplasate în incinta 
instituţiilor sau se pot organiza ca unităţi independente care livrează, pe baze 
contractuale, preparate culinare la sediul/domiciliul persoanelor juridice/fizice. 
    Principalele tipuri de restaurante pentru colectivităţi sunt: 
    a) cantină-restaurant - unitate de alimentaţie publică în care mesele sunt servite 
în general pe bază de abonamente pentru meniuri unice; dotarea acestor unităţi se 
face cu mobilier şi inventar simplu. 
    b) restaurant cu autoservire (self-service) - unitate de alimentaţie publică cu 
desfacere rapida, în care consumatorii îşi aleg şi se servesc singuri cu preparate 
culinare, de cofetărie-patiserie, cu băuturi, expuse în linii de autoservire cu flux 
dirijat. Consumul produselor are loc la mese. 
    c) terasă/gradină de vara - funcţionează în sezonul cald fie în structura unei 
unităţi de alimentaţie publică, fie ca unitate independentă, de sine stătătoare, 
oferind un sortiment de băuturi şi/sau de preparate specific tipologiei anterior 
prezentate. 
     În cazul în care terasa/gradina de vara funcţionează ca unitate de sine 
stătătoare, agentul economic este obligat sa înscrie pe firma denumirea 
"TERASĂ", urmată de tipul unităţii respective (Terasă-bar, terasă-bufet, terasă-
restaurant etc). 

Art. 3 Documentul care va fi eliberat de Primăria Municipiului Alexandria 
în vederea desfăşurării activităţi de alimentaţie publică este autorizaţia de 
funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică. 

Art. 4 Operatorii economici ce desfăşoară activitate de alimentaţie publică 
au obligaţia depunerii documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare 
pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică. 
 

CAPITOLUL II – CERINTE ŞI CRITERII CE TREBUIESC  ÎNDEPLINITE 
ÎN VEDEREA ELIBERĂRII AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE 

PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII  DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 

 

Art. 5 Cerinţele şi criteriile în baza cărora se vor elibera autorizaţiile de 
funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, sunt: 
     a) Corelarea desfăşurării activităţii comerciale într-o structură de vânzare cu 
conţinutul certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construire, cu respectarea 
regulamentului local de urbanism. 



    b) Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la 
construcţiile, modificările construcţiilor sau amenajările care se fac pentru 
deschiderea punctului de lucru. 
    c) Desfăşurarea unei activităţi economice civilizate, cu respectarea condiţiilor de 
protecţie a vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor 
precum şi a mediului. 
    d) Îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru 
exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul de alimentaţie publică, 
conform prevederilor O.G. nr.99/2000, republicată. 
    e) Respectarea legislaţiei privind ordinea şi liniştea publică. 
    f) Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza şi desfăşura activitatea în aşa 
fel încât funcţionarea lor, accesul clienţilor şi aprovizionarea, să nu producă 
prejudicii persoanelor care locuiesc în zona amplasamentului unităţii. 
    g) Unitatea să nu fie reclamată cu privire la deranjul stradal în zona localului 
respectiv. 
    h) Unitatea amplasată în zona de case a municipiului să prezinte acordul 
proprietarilor imobilelor cu caracter de locuinţă cu care se învecinează în dreapta,  
stânga şi spatele unităţii şi a celor situate de cealaltă parte a drumului corespondent 
unităţii. 
    i) Unitatea amplasată la parterul blocurilor sau la subsolul/parterul unor clădiri 
colective să prezinte acordul asociaţiei de proprietari şi acordul vecinilor cei mai 
apropiaţi pe orizontală şi verticală. 
   j) Unitatea este obligată să asigure liniştea şi ordinea publică atât în interiorul 
localului cât şi pe suprafaţa de teren aferentă localului prin personal specializat 
angajat sau prin contractarea serviciilor de pază şi protecţie, în măsură să intervină 
cu operativitate pentru rezolvarea situaţilor legate de persoanele care au frecventat 
localul, pentru unităţile care funcţionează peste ora 0100. 

În situaţia în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau 
firma de pază şi protecţie nu sunt de natură a soluţiona situaţiile de tulburare 
repetată a liniştii şi ordinii publice, Primăria Municipiului Alexandria îşi rezervă 
dreptul de a reduce orarul de funcţionare sau de a retrage autorizaţia de 
funcţionare. 
    
 

CAPITOLUL III – ELIBERAREA  ŞI  VIZAREA  AUTORIZAŢIEI  
DE  FUNCŢIONARE  PRIVIND DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII  DE  

ALIMENTAŢIE  PUBLICĂ 

 



Art. 6  Pentru eliberarea/vizarea  autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică solicitantul va depune la Registratura Primăriei municipiului 
Alexandria o cerere pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei de funcţionare – formular 
tip – anexa nr.2, însoţită de următoarele documente: 

- acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice ( cu care se 
învecinează pe plan orizontal şi vertical) referitoare la activitatea 
desfăşurată – formular anexa nr.3; 

  In cazul unor reclamaţii care se dovedesc a fi întemeiate, Primăria 
municipiului Alexandria atunci când situaţia o cere poate anula sau suspenda 
autorizaţia de funcţionare, în baza referatului întocmit de Poliţia Locală. 

Constatarea temeiniciei reclamaţiilor se face de către instituţiile abilitate, şi 
de către Poliţia Locală a municipiului Alexandria. 

- acordurile coproprietarilor/ coindivizilor (unde este cazul); 
- certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului; 
- anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 

26/1990 privind Registrul Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare 
respectiv a Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea 
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale 
şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea 
funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de 
înregistrare menţiuni şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza 
prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de 
către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale; 
  - actul de deţinere legală a spaţiului;  

- declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind îndeplinirea 
cerinţelor ce trebuiesc îndeplinite pentru eliberarea autorizaţiei de alimentaţie 
publică – formular anexa nr. 4. 

- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului conform Hotărârii 
nr.843/1999 privind numărul de locuri pentru consumatori – anexa nr 5. 

Art. 7 Autorizaţia de funcţionare – conform anexei nr.6 privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică va fi eliberată la cererea operatorului economic, în 
termen de 30 de zile de la solicitare, de către Primăria municipiului Alexandria. 

Art. 8 Autorizaţia de funcţionare va fi înseriată şi numerotată, va prezenta 
elemente de siguranţă specifice şi va fi formată din două părţi, una care va rămâne 
în evidenţa Primăriei Municipiului Alexandria –  Compartimentului Autorizări 
Taximetrie şi Comert şi cealaltă parte care va fi eliberată, cu respectarea 
prevederilor prezentului regulament, operatorului economic, în baza documentaţiei 
depuse la primărie. 



Art. 9 (1) Vizarea anuală este obligatorie până la data de 31 martie a fiecărui 
an, după care se percep majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare. 

(2) Vizarea anuală se face în baza solicitării scrise a operatorului economic 
însoţită de copii ale documentelor care au stat la baza eliberării autorizaţiei de 
alimentaţie publică.   

Art. 10  În vederea eliberării/vizării autorizaţiei de alimentaţie publică, 2 
inspectori din cadrul Compartimentului Autorizări Taximetrie şi Comerţ vor 
verifica în teren compatibilitatea documentelor depuse cu situaţia existentă la locul 
desfăşurării activităţii de alimentaţie publică şi vor întocmi un proces verbal de 
constatare cu aspectele sesizate în 2 exemplare, unul va rămâne în evidenţa 
Primăriei municipiului Alexandria şi unul va rămâne agentului economic. 

Art. 11 În baza procesului verbal şi a documentelor depuse se va întocmi un 
referat cu propunere de eliberare/ vizare a autorizaţiei de alimentaţie publică. 

Art.12 Taxa pentru autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică se plăteşte la casieriile Primăriei Municipiului Alexandria 
sau prin ordin de plată în contul bugetului local, odată cu depunerea documentaţiei, 
operatorul economic neputându-se considera autorizat decât în momentul eliberării 
autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică. O 
copie a documentului de plată se va anexa la documentaţie. 

Art.13 Taxa privind autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică se va încasa pentru fiecare punct de lucru al 
operatorilor economici, inclusiv pentru cele situate în cadrul complexelor 
comerciale. 

Art.14 Taxa privind autorizaţia de funcţionare privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică, cât şi taxa pentru vizarea anuală a acesteia sunt 
prevăzute în hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Alexandria privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 15 (1) Modificările la autorizaţia de funcţionare referitoare la datele de 
identificare ale operatorului economic autorizat prin autorizaţia de funcţionare 
(denumire, formă de organizare, sediul social) precum şi cele referitoare la tipul de  
unitate cu păstrarea codului CAEN, vor fi operate în mod gratuit, la solicitarea 
operatorului economic. 

(2) În situaţia în care apar modificări referitoare la tipul de unitate (cu 
modificarea codului CAEN), adresa punctului de lucru, suprafaţa unităţii şi orarul 
de funcţionare, operatorul economic va solicita eliberarea unei noi autorizaţii de 
funcţionare. 

Art. 16 (1) În cazul deteriorării autorizaţiei de funcţionare privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, operatorul economic va solicita 
eliberarea unui duplicat al autorizaţiei de funcţionare. 



(2) În cazul pierderii autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică, operatorul economic va declara nulitatea acestuia 
într-un cotidian local, urmând a solicita eliberarea unui duplicat al autorizaţiei de 
funcţionare. 

Art. 17  (1)Autorizaţia de funcţionare poate fi anulată oricând, dacă nu se 
respectă: 
- obiectul de activitate menţionat pe autorizaţia de funcţionare; 
- orarul de funcţionare aprobat; 
- normele de estetică, curăţenie şi igienă publică; 
- normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică; 
- cerinţele şi criteriile ce au stat la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare; 
- existenţa unor reclamaţii întemeiate; 
- la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea; 
- alte prevederi impuse de actele normative în vigoare. 

(2) Referatul pentru anularea autorizaţiei de funcţionare va fi întocmit de 
către Poliţia Locală din municipiul Alexandria. 

(3) Anularea autorizaţiei de funcţionare se face prin Dispoziţia Primarului 
Municipiului Alexandria. 
 
 

CAPITOLUL IV – SANCŢIUNI 
 
 

Art. 18  Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum 
urmează: 

a) desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică fără a deţine autorizaţie de 
funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, cu suspendarea 
activităţii comerciale până la data autorizării şi cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei 
pentru persoanele fizice şi de la 1500 la 2000 lei pentru persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale; 

b) nevizarea autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică în termenul legal, cu suspendarea activităţii comerciale până la 
data vizării autorizaţiei şi cu amenda de la 1000 lei la 1500 lei pentru persoanele 
fizice şi de la 1500 la 2000 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale; 

c) desfăşurarea oricărui exerciţiu comercial în perioada suspendării 
activităţii comerciale, cu amenda de 2000 lei; se vor notifica în termen de 5 zile 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi organelor de control abilitate ale 



Ministerului de Finanţe (Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Garda 
Financiară); 

d) împiedicarea sau obstrucţionarea sub orice formă, de către comerciant sau 
de oricare altă persoană, a organelor de control abilitate a Primăriei Municipiului 
Alexandria în exercitarea atribuţiilor  lor privind controlul respectării prevederilor 
prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500 
lei la 2000 lei; 

e) încălcarea prevederilor autorizaţiei de funcţionare prin nerespectarea 
obligaţiilor prevăzute în acestea, în cazul în care aceste fapte nu constituie 
contravenţii stabilite prin alte acte normative în vigoare, se sancţionează cu 
amendă de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice şi de la 1500 la 2000 lei 
pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, 
societăţi comerciale. 

Art. 19 Suspendarea activităţii comerciale în condiţiile art.78 din O.G. nr. 
99/2000 republicată, se face prin Dispoziţia Primarului Municipiului Alexandria pe 
o perioadă de până la 30 de zile pentru structura de vânzare respectivă. 

Art. 20 Retragerea actelor de către instituţiile care le-au emis, nerespectarea 
criteriilor ce au stat la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare ori depunerea 
actelor care nu sunt conforme cu realitatea care au stat la baza eliberării autorizaţiei 
de funcţionare în condiţiile prezentei hotărâri, atrage suspendarea/anularea 
autorizaţiei de funcţionare. 

Art. 21 În cazul în care persoanele sancţionate contravenţional nu s-au 
conformat în termen măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiei sau Dispoziţiei Primarului Municipiului Alexandria 
autoritatea Administraţiei Publice Locale va sesiza instanţele judecătoreşti. 

Art. 22 Contravenţiile prevăzute la art.18 se constată şi se sancţionează de 
către Poliţia Locală a municipiului Alexandria. 
 

 
CAPITOLUL V – MODEL FORMULARE 

 
 
Anexa nr.2 – Model cerere eliberare/vizare autorizaţie alimentaţie publică; 
Anexa nr.3 – Model acord vecini limitrofi; 
Anexa nr.4 – Model declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea cerinţelor 
şi criteriilor pentru eliberarea autorizaţiei de alimentaţie publică; 
Anexa nr.5 – Model declaraţie pe propria răspundere privind numărul de locuri 
pentru consumatori; 
Anexa nr. 6 – Model autorizaţie de alimentaţie publică ( faţă , verso). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


