Autorizație de funcționare emisă conform procedurii de autorizare a activităților economicoproductive, de turism și de agrement desfășurate pe teritoriul comun al municipiului Tulcea și al
Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", aprobată prin H.C.L nr.34/2012
Documentatia necesara obtinerii Autorizatiei de functionare :

Documentul

Intocmit/ emis de... / Obs.

-cererea de obtinere a Autorizatiei de functionare pentru Se completeaza de solicitant;
fiecare punct de lucru;
formular tip (anexa 1)
-certificatul de inregistrare in Registrul Comertului
actualizat conform Ordinului 337/2007(CAENrev2);

Oficiul Registrului 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;

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

-autorizatia/ avizul de mediu

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta
Dunarii
Tulcea, str.Portului 34A; O.P.3 C.P. 14
Tel:+40 240 51 89 24; +40 240 51 89 25
Fax: +40 240 51 89 75; e-mail: arbdd@ddbra.ro

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

Oficiul Registrului Comertului

-alte documente necesare pentru stabilirea conditiilor de
functionare a unitatilor de alimentatie publica
respective, dupa caz.
-certificatul de atestare fiscala

Serviciul de Impozite si Taxe Locale din cadrul
Primariei municipiului Tulcea
Tulcea, str.I.L.Caragiale, nr.1A
Tel: 0240-532-950; Tel/fax:0240-532-959

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 activități economico-productive, de
turism și de agrement desfășurate pe teritoriul comun al municipiului Tulcea și al
Rezervației Biosferei “Delta Dunării”.
Activitățile pentru care solicit autorizația sunt:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Pescuit si valorificarea resurselor acvatice
Recoltat resurse vegetale regenerabile: stuf, papura, fan,ciuperci, plante medicinale, fructe de padure
Piscicultura
Vanatoare
Agricultura
Cresterea animalelor( inclusiv apicultura )
Turism ( cazare / campare si trasee terestre -drumetii)
Transport cu ambarcatiuni/nave in scop turistic pe trasee autorizate
Transport tehnologic de marfuri cu mijloace de transport naval
◊ pana la 10 tone inclusiv
◊ peste 10 tone
◊ Fotografiere in scop comercial
◊ Filmare in scop comercial
◊ Alte activitati economice _____________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefon de contact :_______________________
Data,

Semnatura,

