
HOTĂRÂREA NR.34 
 PENTRU APROBAREA PROCEDURII DE AUTORIZARE A ACTIVI TATILOR ECONOMICO-

PRODUCTIVE, DE TURISM SI DE AGREMENT DESFASURATE PE  TERITORIUL  COMUN AL 
MUNICIPIULUI TULCEA SI AL  REZERVA ŢIEI BIOSFEREI "DELTA DUN ĂRII"  

 
    Consiliul local al municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 29 

martie 2012; 
    Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea 

activităţilor economico-productive, de turism şi de agrement desfăşurate pe teritoriul comun al 
Municipiului Tulcea şi al Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", proiect din iniţiativa primarului;  

    Luand in discutie raportul nr.6178/14.03.2012 al Compartimentului avizare activitati 
comerciale;  

   Retinand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
   Avand in vedere prevederile : 

- Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
- Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr.1798/19.11.2007 pentru aprobarea 
Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinului Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr.410/11.04.2008 pentru aprobarea 
Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe 
teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale 
vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a 
importului acestora, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr.230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi 
parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul art.36 alin. (1) si alin. (9), art.45 alin.1 si 6 si art.49 alin.1 si 2 din Legea nr.215/2001 
privind Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
                                                               HOTARASTE: 
 

Art.1 . (1) In municipiul Tulcea, activitatile economico-productive, de turism si de agrement 
desfasurate de catre operatorii economici pe perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", in 
conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei 
"Delta Dunării", modificata si completata de Legea nr.136/2011, se pot desfasura numai in baza 
Autorizatiei de functionare emisa de Primarul municipiului Tulcea. 

          (2) Modelul tip al autorizatiei este prevazut in anexa nr.1, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art.2 . Activitatile pentru care este necesara obtinerea Autorizatiei de functionare mentionate la 
art.1 sunt cuprinse in anexa nr.1 la Procedura de emitere a autorizatiei de mediu aprobată prin Ordinul 
Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile nr.1798/19.11.2007, cu modificările şi completările 
ulterioare si in anexa nr.1 la Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau 
achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de 
plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, 
respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora aprobată prin Ordinul Ministrului Mediului si 
Dezvoltarii Durabile nr.410/11.04.2008, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.3. Fac exceptie de la prevederile art.1 activitatile pentru care Primaria municipiului Tulcea 
elibereaza autorizatii/avize/acorduri in baza unor acte normative specifice (de exemplu: Autorizatia de 
functionare a unitatilor de alimentatie publica, Autorizatia/avizul de comert stradal, etc.).  



Art.4 . Limitele rezervatiei, pentru teritoriul comun cu cel al municipiului Tulcea, se regasesc in 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor 
naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.5 . Solicitarea autorizarii va fi insotita de urmatoarele documente (in copie si original): 

• certificatul de inregistrare in Registrul Comertului; 
• actul constitutiv al societatii comerciale/ actul de constituire persoana fizica autorizata, 

intreprindere individuala, intreprindere familiala care desfasoara activitati economice in mod 
independent/ alte acte de constituire; 

• autorizatia/ avizul de mediu emisa de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii; 
• certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului pentru punctul de lucru 

respectiv; 
• alte documente necesare pentru stabilirea conditiilor de functionare ( de exemplu licente, 

permise, document care atesta dreptul de folosinta, autorizatie de construire, etc.); 
• certificatul de atestare fiscala emis de Serviciul de Impozite si Taxe din cadrul Primariei 

municipiului Tulcea. 
 

Art.6.  (1) In situatia in care se constata ca documentatia depusa de catre agentul economic sau 
imputernicitul acestuia este incompleta sau datele inscrise in aceasta nu corespund cu realitatea, cererea 
pentru obtinerea Autorizatiei de functionare va fi respinsa.  

          (2) Se va acorda un termen de maxim 15 zile lucratoare pentru completarea documentatiei 
sau remedierea neconcordantelor constatate. 

Art.7 . Autorizatiile de functionare se vor elibera pentru o perioada de maxim 12 luni de la data 
emiterii. 
 

Art.8 . (1) Taxele de autorizare pentru desfasurarea, in municipiul Tulcea, de activitati economico-
productive, de turism si de agrement desfasurate de catre operatorii economici pe perimetrul 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" sunt prevazute in anexa nr.2, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

(2) Taxele de autorizare vor fi achitate inainte de eliberarea autorizatiei de functionare la Serviciul 
Impozite si Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

Art.9 . Desfasurarea, in municipiul Tulcea, de activitati economico-productive, de turism si de 
agrement desfasurate de catre operatorii economici pe perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 
fara a detine Autorizatia de functionare emisa de Primarul municipiului Tulcea constituie contraventie 
daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune si 
se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice si de la 1000 lei la 2000 lei 
pentru persoane juridice. 

Art.10 . Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data 
incheierii procesului-verbal de contraventie sau, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din 
minimul amenzii prevazute la art. 9, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in 
procesul-verbal. 

Art.11. Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.12. Contraventiile prevazute la art.9 din prezenta hotarare se constata si se aplica de catre 
primar si persoanele imputernicite in acest scop de Primar. 



Art.13. Constatarea si sanctionarea contraventiei prevazute la art.9 se realizeaza in conditiile legii 
si de catre reprezentanti ai Inspectoratului Judetean de Jandarmi, ai Politiei municipiului Tulcea si ai 
Serviciului Teritorial si Sectorului Politiei de Frontiera Tulcea. 

Art.14. Prezenta hotarare intra în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii acesteia la 
cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei municipiului Tulcea, respectiv pe pagina de internet a 
institutiei. 

Art.15. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea  prezentei hotarari autoritatilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi ale consilierilor. 
 
             CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                               MUNTEANU Dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexa nr.2 la H.C.L nr.34/29.03.2012 

Taxele de autorizare pentru desfasurarea, in municipiul Tulcea, de activitati economico-
productive, de turism si de agrement desfasurate de catre operatorii economici pe perimetrul 
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" 

           1. Pescuit si valorificarea resurselor acvatice 
           - persoane fizice 100 lei  
- persoane juridice 300 lei 

2. Recoltat resurse vegetale regenerabile: stuf, papura, fan,ciuperci, plante medicinale, fructe de 
padure 
- persoane fizice 50 lei  
- persoane juridice 150 lei 

3. Piscicultura 
- 3 lei / ha / luciu de apa  

4. Vanatoare 
- 600 lei/ asociatie 

5. Agricultura 
- fara taxa 

6. Cresterea animalelor( inclusiv apicultura )  
- fara taxa 

7. Turism ( cazare / campare si trasee terestre -drumetii) 
- fără taxă 

8. Transport cu ambarcatiuni/nave in scop turistic pe trasee autorizate 
- fără taxă 

9. Transport tehnologic de marfuri cu mijloace de transport naval 
           - pana la 10 tone inclusiv 200 lei 
            - peste 10 tone 400 lei 

10. Fotografiere in scop comercial  
- 200 lei 

11. Filmare in scop comercial 
- 1000 lei 

12. Alte activitati economice 
- 300 lei/ activitate 

5. Agricultura 
- fara taxa 

6. Cresterea animalelor( inclusiv apicultura )  
- fara taxa 

7. Turism ( cazare / campare si trasee terestre -drumetii) 
- fără taxă 

8. Transport cu ambarcatiuni/nave in scop turistic pe trasee autorizate 
- fără taxă 

9. Transport tehnologic de marfuri cu mijloace de transport naval 
           - pana la 10 tone inclusiv 200 lei 
            - peste 10 tone 400 lei 

10. Fotografiere in scop comercial  
- 200 lei 

11. Filmare in scop comercial 
- 1000 lei 

12. Alte activitati economice 
- 300 lei/ activitate 
 


