Autorizație/viza de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică emisă conform
prevederilor Regulamentului local privind desfășurarea activității de alimentație publică în municipiul Tulcea,
aprobat prin H.C.L nr.143/2014, completat și modificat prin H.C.L.nr.54/2015 și H.C.L.nr.23/2016
Documentatia necesara obtinerii Autorizatiei de functionare :
Documentul

Intocmit/ emis de... / Obs.

-cererea de obtinere a Autorizatiei de functionare pentru Se completeaza de solicitant; formular tip (anexa 1)
fiecare punct de lucru;
-declaratia pe propria raspundere

Se completeaza de solicitant; formular tip (anexa 5)– se
depune in 2 exemplare originale

-actul constitutiv al societatii (statut, contract de
societate)/ alte acte de constituire;

Oficiul Registrului Comertului/ alte instituții abilitate

-certificatul de inregistrare in Registrul Comertului
actualizat conform Ordinului 337/2007(CAENrev2);

Oficiul Registrului Comertului, dacă este cazul

- certificatul de clasificare – pentru structurile de
-se va depune doar pentru unitatile de alimentatie publica
primire turistice cu functiuni de alimentatie publica sau incluse in structurile de primire turistica;
nota de constatare intocmita de reprezentantii organelor
competente;
- certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului
Comertului pentru punctul de lucru (sediul secundar) si
extrasul de registru emis de O.R.C daca este necesar,
sau, dupa caz dovada declararii punctului de lucru la
D.G.F.P.;
-avizele/autorizatiile de functionare pentru punctul de
lucru emise de catre institutiile competente, unde este
cazul, din care sa reiasa ca unitatea respectiva intruneste
conditiile igienico-sanitare, sanitar-veterinare, de
protectie a mediului si protectie impotriva incendiilor;

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

•

Directia de Sanatate Publica Tulcea
Tulcea, str.Viitorului, nr.50
Telefon: 0240 / 534134; 0240/ 534404;
0240/ 534447; Fax: 0240 / 534290
• Directia Judeteana Sanitara Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor Tulcea
Tulcea, Str. Babadag Nr. 165, bl. B2, mezanin, Tel: 0240533-962, 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
sau
ISU “Delta” Tulcea -Inspecția de prevenire – Tulcea,
str.Isaccei, nr.119 bis (lângă sediul Protecției
plantelor – MGN IMPEX SRL)
Tel: 0240-512-794, Fax: 0240-513-687,
isudelta2@yahoo.com
• Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului
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 alt document doveditor al
experientei in domeniu pe o perioada de cel putin 2 ani pentru personalul angajat in unitatea respectiva;
(1) - actul legal de folosinta al unitatii de alimentatie publica (incinta si terasa) si al terenului aferent, inclusiv planul
de amplasament si schita locatiei;
(2)- agentul economic care nu detine in proprietate imobilul (cladire, terasa, terenul aferent) va depune si un
document doveditor al detinerii legale a imobilului respectiv de catre proprietar;

(1)- acordul asociatiei de proprietari/locatari si a
proprietarilor de spatii de locuit direct afectati, in cazul
unitatilor de alimentatie publica situate in cladiri cu
spatii de locuit;
(2)- acordul proprietarilor direct invecinati detinatori de
spatii de locuit, respectiv acordul asociatiilor de
proprietari / locatari unde este cazul, ale caror spatii de
locuit se afla la o distanta de pana la 15m fata de
imobilul (incinta si terasa) in care agentulul economic
doreste sa isi desfasoare activitatea de alimentatie
publica in zone cu functiuni si de locuinte;
(3)- acordul administratorului/conducatorului de spitale,
camine internat de elevi, camine de batrani, crese,
gradinite, scoli si alte asemenea ale caror imobile se
situeaza la o distanta de pana la 15 m de imobilul
(incinta si terasa) unde se intentioneaza functionarea ca
unitatea de alimentatie publica;

- formular tip (anexa nr.6)

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

Serviciul Impozite si Taxe Locale – Primaria
mun.Tulcea, loc.Tulcea, str.I.L.Caragiale, nr.1A
Tel: 0240-532-950; Tel/fax:0240-532-959

-adeverinta emisa de catre Consiliul Local Tulcea prin
D.I.A.P. Tulcea din care sa reiasa ca agentul economic
care isi desfasoara activitatea de alimentatie publica la
punctul de lucru pentru care are incheiate contracte de
concesiune/inchiriere cu Consiliul Local Tulcea prin
D.I.A.P Tulcea si pentru care se solicita autorizarea
unitatii respective, nu figureaza cu debite nefiscale
restante la bugetul local;

Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu
Tulcea, str.Păcii, nr.20, etaj 3, cam.300
Tel/fax:0240-516-250

-alte documente necesare pentru stabilirea conditiilor de functionare a unitatilor de alimentatie publica respective,
dupa caz.
Documentatia necesara vizarii anuale a Autorizatiei de functionare/ autorizarii desfasurarii activitatii in cazul
modificarii conditiilor de functionare :
Documentul

Observatii

-cererea

Se completeaza de solicitant;
formular tip (anexele 2, 3 sau 4, dupa caz)

-Autorizatia de functionare a unitatii de alimentatie
publica emisa de Primaria municipiului Tulcea

Se depune originalul

-dovada achitarii contravalorii ultimei facturi aferente
contractului pentru colectarea deseurilor rezultate din
desfasurarea activitatii specifice
- adeverinta emisa de catre Consiliul Local Tulcea prin
D.I.A.P. Tulcea din care sa reiasa ca agentul economic
care isi desfasoara activitatea de alimentatie publica la
punctul de lucru pentru care are incheiate contracte de

Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu, loc.Tulcea,
str.Păcii, nr.20, etaj 3, cam.300, Tel/fax:0240-516-250

concesiune/inchiriere cu Consiliul Local Tulcea prin
D.I.A.P Tulcea si pentru care se solicita vizarea
autorizatiei de functionare a unitatii respective, nu
figureaza cu debite nefiscale restante la bugetul local;
- alte documente necesare pentru stabilirea indeplinirii
in continuare a conditiilor de functionare , dupa caz

ex. Act aditional prelungire valabilitate contract inchiriere;
Autorizatia de mediu-daca cea prezentata anterior a
expirat; actul legal de folosinta al extinderii unitatii
(incinta/terasa) etc.

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 autorizației de funcționare pentru unitatea de alimentație publică din
loc.Tulcea, str._______________________________________________, jud.Tulcea.
(adresa unității de alimentație publică)
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în acte îmi asum
responsabilitatea autenticității documentelor depuse în susținerea prezentei cereri.
Telefon de contact : __________________________

Data,

Semnătura,

Anexa 2

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

vizarea pe anul _____ a autorizației de funcționare pentru unitatea de alimentație
publică din loc.Tulcea, str._______________________________________________,
(adresa unității de alimentație publică)

jud.Tulcea.
Menționez că nu au intervenit modificări ale condițiilor de funcționare de la
data autorizării/vizării.
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în acte îmi asum
responsabilitatea autenticității documentelor depuse în susținerea prezentei cereri.
Telefon de contact :_____________________

Data,

Semnătura,

Anexa 3

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 unei noi autorizații de funcționare pentru unitatea de alimentație publică
din loc.Tulcea, str.____________________________________________, jud.Tulcea,
(adresa unității de alimentație publică)

întrucât au intervenit următoarele modificări ale condițiilor de funcționare _________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în acte îmi asum
responsabilitatea autenticității documentelor depuse în susținerea prezentei cereri.
Telefon de contact :______________________________________
Data,

Semnătura,

Anexa 4

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 aduc la

cunoștință că la unitatea de alimentație publică din loc.Tulcea, str._____________
(adresa unității de alimentație publică)

_____________________________, jud.Tulcea, au intervenit următoarele modificări
ale condițiilor de funcționare ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
și solicit autorizarea/vizarea pe anul_______ pentru funcționarea în noile condiții.
Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în acte îmi asum
responsabilitatea autenticității documentelor depuse în susținerea prezentei cereri.
Telefon de contact :______________________________________

Data,

Semnătura,

Anexa 5

DECLARATIE
Subsemnatul(a) ........................................................, cu domiciliul in ...........................,
str. ................................................................., nr. ..........., jud. .................................., in calitate
de *) ........................................ la Societatea Comerciala .............................................................
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. de inregistrare..........................................., cu sediul
social in ............................., jud. .............................., str. ..............................................., nr. ......,
declar pe propria raspundere ca unitatea de alimentatie publica situata in Tulcea, str. …............
......................................................................., este de tipul ..........................................................
avand urmatoarele caracteristici functionale :
1. Total suprafata (mp) .........................., din care :
-de servire ................................,
-de pregatire/predare.................,
-de depozitare...........................,
-anexe-utilitati .........................
(birouri, grupuri sanitare, vestiare etc.)
2. Numarul locurilor pentru consumatori :
______________________________________________ _______________________
Total
din care:
Salon
Terasa
Gradina de vara
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Data ....................................

*) Patron, director, administrator

Semnatura agentului economic si
stampila societatii comerciale

Anexa 6

ACORD

Subsemnatul/a, _____________________________________________, cu domiciliul în
municipiul Tulcea, str._____________________________________, nr.________, bl._______,
sc.______, et.____, ap.________, posesor al actului de identitate seria ______________________
nr._____________, eliberat de _________________________, la data de ___________________,
în calitate de vecin limitrof al unității de alimentație publică ______________________________,
situată în municipiul Tulcea, str._____________________________________, nr.____, bl._____,
sc._____, ap.______, ____, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul Penal
privind falsul în declarații, că sunt de acord/ nu sunt de acord cu desfășurarea activității de
alimentație publică ____________________ în municipiul Tulcea, str.______________________,
nr._____, bl._______, sc._______, ap.______, cu următorul program de funcționare:
- incinta:______________________________
- terasa:_______________________________
Drept pentru care semnez prezentul acord pentru unitatea mai sus menționată, necesar
obținerii Autorizației de funcționare și aprobării programului de funcționare.

Data_____________

Semnătura/Ștampila____________

VIZAT,
Asociația de proprietari
(unde este cazul)

