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Hotararea Consiliului Local 55/07.02.2020
Privind obligativitatea prezentarii meniului, minim bilingv in unitatile de alimentatie publica din
Municipiul Timisoara
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr. SC2020-3047/07.02.2020, al Primarului
Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-3047/07.02.2020 al Biroului Autorizare Activitati
Comerciale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr.
SC2020-3047/07.02.2020;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie,buget, finante, impozite si taxe, Comisiei
pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului
public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura,
stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Timisoara;
Luand in considerare prevederile Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea
activitatii de turism in Romania, actualizata;
Avand in vedere Anexa 5 a Hotararii Consiliului Local nr. 43/2011 privind conditiile de desfasurare a
activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de faptul ca turismul reprezinta un domeniu prioritar al economiei nationale;
Avand in vedere amendamentul formulat de domnul Mosiu Simion - consilier local si Procesul verbal al
sedintei din data de 07.02.2020;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) si lit. d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139, alin. (1) si (3) si art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
HOTARASTE
Art. 1: Se aproba instituirea obligativitatii ca reprezentantii unitatilor de alimentatie publica din zona centrala
turistica a Municipiului Timisoara sa puna la dispozitia consumatorilor lista de meniu, minim in limba romana
si in limba engleza, pana in data de 01.05.2020.
Art. 2: Unitatile de alimentatie publica situate in afara zonei centrale turistice a Municipiului Timisoara se vor
conforma prevederilor art.1 pana in data 01.10.2020.
Art. 3: Zona turistica centrala este reprezentata de unitatile de alimentatie publica situate in Piata Victoriei si
strazile adiacente, precum si Piata Unirii si strazile adiacente, dupa cum se evidentiaza in Anexa - parte
integranta a prezentei hotarari.
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Art. 4: Nerespectarea prevederilor cuprinse in art. 1 si art. 2 ale prezentei hotarari constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 200 si 400 lei.
Art. 5: Contraventia prevazuta la art. 4 se constata si se aplica de catre agentii Directiei Politiei Locale,
amenzile facandu-se venit la bugetul local al Municipiului Timisoara.
Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Autorizare Activitati Comerciale
din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia Politiei Locale.
Art. 7: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul
propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS SULI
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