
Acordul de funcționare emis conform Regulamentului local pentru desfășurarea activității de 
comercializarea produselor constând în substanțe care înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și 
care au efect psihoactiv în municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr.293/2010. 

Documentatia necesara obtinerii Acordului de functionare pentru desfasurarea activitatii de 
comercializarea produselor constand in substante care inlocuiesc pe cele stupefiante si 
psihotrope si care au efect psihoactiv in municipiul Tulcea: 

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) sau alte acte de constituire; 

Oficiul Registrului Comertului 

-certificatul de inregistrare in Registrul Comertului  Oficiul Registrului Comertului 

-certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului 
Comertului pentru punctul de lucru respectiv si 
extrasul de registru emis de O.R.C., daca este cazul, 
sau, dupa caz dovada declararii punctului de lucru la 
Directia Generala a Finantelor Publice; 

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

-certificate de calitate şi/sau declaraţii de conformitate 
prin care sa se faca dovada ca produsele ce vor fi 
comercializate, in cazul in care sunt ingerate sau 
inhalate, voluntar sau involuntar, sunt sigure pentru 
viata, sanatatea si securitatea clientilor; 

-laboratoare acreditate, 

-acordul asociatiei de proprietari/locatari si/sau 
acordul autentificat la notar al proprietarilor direct 
afectati, in cazul unitatilor situate in cladiri cu spatii 
de locuit, sau acordul autentificat la notar al tuturor 
proprietarilor invecinati pe o distanta de 250 m, in 
cazul celorlaltor amplasamente pentru desfasurarea 
activitatii; 

 

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

 

– contractul incheiat cu un operator de salubritate 
autorizat pentru colectarea deseurilor rezultate din 
activitatea specifica (deseuri din ambalaje, deseuri 
menajere etc) si dovada achitarii contravalorii ultimei 
facturi aferente acestuia; 

 

– certificat de atestare fiscala ; 

 

Serviciul Impozite si Taxe din cadrul Primariei 
municipiului Tulcea, str.I.L.Caragiale, nr.1A 
Telefon/Fax: 0240/532950; 0240/532959 

- dovada achitarii taxei pentru eliberarea Acordului de 
functionare; 

 

 



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 activității de comercializare a 
produselor constând în substanțe care înlocuiesc pe cele stupefiante și psihotrope și 
care au efect psihoactiv, în municipiul Tulcea, cod CAEN : _________________ în 
loc.Tulcea, str._______________________________________________, jud.Tulcea. 
    (adresa unității/ punctului de lucru) 

Telefon de contact :_______________________ 

 

  Data,       Semnatura, 

 

 

 

 
 


