
Acordul de funcționare – emis conform prevederilor Regulamentului local pentru emiterea 
Acordului de funcționare al structurilor de vânzare din municipiul Tulcea, aprobat prin 
HCL29/2013  

Documentatia necesara obtinerii Acordului de functionare : 

Documentul Intocmit/ emis de... / Obs. 

-cererea de obtinere a Acordului de functionare 
pentru fiecare punct de lucru; 

Se completeaza de solicitant; formular tip (anexa 1) 

-actul constitutiv al societatii (statut, contract de 
societate)/ act de constituire persoana fizica 
autorizata, intreprindere individuala, intreprindere 
familiala care desfasoara activitati economice in mod 
independent/ alte acte de constituire  

Oficiul Registrului Comertului sau, dupa caz, 
Directia Generala a Finantelor Publice 

-certificatul de inregistrare in Registrul Comertului – 
actualizat cod CAEN Rev2, conform Ordinului 
nr.337/2007 

Oficiul Registrului Comertului 

-certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului 
Comertului pentru punctul de lucru respectiv  

Oficiul Registrului Comertului 

-avizele/autorizatiile de functionare din care sa reiasa 
ca unitatea respectiva intruneste conditiile igienico-
sanitare, sanitar-veterinare, de protectie a mediului si 
protectie impotriva incendiilor – emise de institutiile 
abilitate functie de specificul fiecarei unitati 

• Directia de Sanatate Publica Tulcea  
Tulcea, str.Viitorului, nr.50 
Telefon: 0240 / 534134; 0240/ 534404; 0240/ 

534447;Fax: 0240 / 534290 
E-MAIL: dspj.tulcea@x3m.ro 

• Directia Judeteana Sanitara veterinara si 
pentru Siguranta Alimentelor Tulcea  

Tulcea, Str. Babadag Nr. 165, bl. B2, mezanin, Tel: 
0240-533-962, Fax: 0240-533-601  

• Inspectoratul Judetean pentru Situatii de 
Urgenta “Delta” Tulcea 

Tulcea, str.1848, nr.16 
Tel:0240-524-300; Fax : 0240-523-700 
• Agentia Judeteana pentru Protectia 

Mediului Tulcea  
Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5 
tel: 0240-510-622 

-actul de absolvire a unei forme de pregatire 
profesionala de specialitate sau, dupa caz, un 
document legal prin care se atesta exercitarea 
activitatii de cel putin 2 ani in meseria respectiva 

Se va depune doar in cazul in care se 
comercializeaza produse din sectorul alimentar 

-actul legal de folosinta a unitatii si al terenului aferent, inclusiv planul de amplasament si schita locatiei; 

-documentele care atesta schimbarea de destinatie/ amenajarea/ construirea spatiului respectiv  

-contractul incheiat cu un operator de salubritate autorizat pentru colectarea deseurilor rezultate din 
activitatea specifica( deseuri din ambalaje, deseuri menajere, etc.) 

-alte documente necesare pentru stabilirea conditiilor 
de functionare a unitatilor respective, dupa caz  

 



Anexa 1 

 

 

 

Domnule primar, 
 

 

 Subsemnatul, _____________________________________________________________, în calitate de 
    (numele și prenumele persoanei care întocmește și semnează cererea) 

___________________________ al _______________________________________ 
(administrator/împutenicit/titular/reprezentant)    (denumire agent economic SC/II/IF/PFA)  

cu sediul în loc.________________________, str.____________________________,  

 

nr.________ , bl.__________, sc.______, ap.__________, jud.__________________,  

 

CUI ______________, nr.înreg la ORC J          /_______/               , vă rog să aprobați  

eliberarea acordului de funcționare pentru desfășurarea activităților clasa CAEN: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ în  
 

loc.Tulcea, str._______________________________________________, jud.Tulcea. 
    (adresa unității/ punctului de lucru) 

Telefon de contact :_____________________ 

  Data,       Semnatura, 

 

 

 

 


