Aprobarea orarului de functionare pentru unitatile de alimentatie publica – 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 aprobarii orarului de functionare :
Documentul
Intocmit/ emis de... / Obs.
-cererea - propunere a orarului de functionare

Se completeaza de solicitant; formular tip (anexa 1)

-Autorizatia de functionare a unitatii de alimentatie Se depune in copie xerox
publica emisa de Primaria municipiului Tulcea,
vizata anual
- dovada asigurarii ordinii si linistii publice prin
personal propriu calificat, angajat al unitatii
respective si atestat de politie, sau prin personal
specializat asigurat de firme ce au ca obiect de
activitate asigurarea ordinii si linistii publice in
localuri ;

Se depune in copie xerox

-Autorizatia de mediu, in cazurile in care legislatia
in vigoare impune existenta acesteia

Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului Tulcea
Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, Tel: 0240-510622

-dovada dotarii corespunzatoare insonorizarii

-se va depune in cazul in care unitatea de
alimentatie publica este situata la parterul cladirilor
de locuit

-acceptul locatarilor direct afectati si al Asociatiei
de proprietari

-se va depune in cazul in care unitatea de
alimentatie publica este situata la parterul cladirilor
de locuit – formular tip -(anexa 2)

- acordul proprietarilor direct invecinati, respectiv
al administratorilor/ detinatorilor imobilelor
amintite, imobile aflate la o distanţă de până la 15
m fata de unitatea de alimentatie publica (incinta si
teren)

-se va depune in cazul în care un agent economic isi
desfasoara activitatea de alimentatie publica in zone
cu functiuni si de locuinte sau in vecinatatea unor
imobile cu destinatia de locuinte, spitale, camine de
batrani, camine internat elevi, crese, gradinite si alte
asemenea – formular tip -(anexa 2)

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,

pentru unitatea de alimentatie publica din loc.Tulcea, str._______________________
(adresa unității de alimentație publică)

____________________________, jud.Tulcea, urmatorul orar de functionare:
-incintă:_________________________
-terasă : _________________________
Telefon de contact :______________________________________

Data,

Semnătura,

Anexa 2

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)

