
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  TULCEA    
COMPARTIMENT  AVIZARE  ACTIVITĂȚI COMERCIALE
e-mail: comercial@primariatulcea.ro

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ OBȚINERII PROGRAMULUI DE FUNCȚIONARE ÎN
INTERVALUL ORAR     22:00 – 06:00   

     
Conform  prevederilor  Regulamentului  local  pentru  emiterea  Acordului  de  funcționare  în  vederea

desfășurării de activități economice în municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. 277/ 29.09.2021, comercianții
care doresc să desfășoare activităţi economice și în intervalul orar 22:00 – 06:00 în municipiul Tulcea, au
obligația solicitării aprobării programului respectiv de către Primarul municipiului Tulcea.

      Excepție    fac următoarele situații  :  
     a) programul de funcţionare al unităţilor de alimentaţie publică, care se aprobă conform Regulamentului local

pentru desfășurarea activităţii de alimentaţie publică în municipiul Tulcea;
  b) programul de funcţionare pentru  desfășurarea activităţii de comerţ stradal în municipiul Tulcea, care este

stabilit prin regulamentul local specific;
 c) programul de funcţionare pentru desfășurarea de activităţii  recreative și  distractive, care este stabilit  prin

regulamentul local specific;
  d) unitățile în care se desfășoară activități de comercializare a produselor susceptibile de a avea efecte 

psihoactive, altele decât cele prevăzute de actele normative în vigoare ( programul de functionare este: zilnic în 

intervalul orar 08:00 – 16:00 );
 e ) unitățile în care se desfășoară activităţi de jocuri de noroc în baza licenţelor și/sau autorizaţiilor eliberate de

Ministerul Finanţelor Publice.

    Documentația necesară  pentru fiecare punct de lucru:

Documentul Întocmit/ emis de... / Obs 

- cererea pentru aprobarea programului de funcționare, 
pentru fiecare punct de lucru 

  Se completează de solicitant- formularul din Anexa nr. 1

-  certificatul de înregistrare în Registrul Comerțului – 
actualizat cod CAEN Rev2, conform Ordinului 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007
privind actualizarea Clasificării activităților din economia 
națională

- eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului

-Se depune în copie

- certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului pentru punctul de lucru respectiv;

- eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului

-Se depune în copie

-  actul legal de folosință al unității și al terenului aferent, 
inclusiv planul de amplasament și schița locației

- de la proprietarii/ chiriașii imobilelor

-Se depun în copie

-  (1)  în  cazul  structurilor  de  vânzare  situate  în  clădiri
colective  în  care  există  și  locuințe,  este  necesar  să  se
depună  și  acordul vecinilor  limitrofi,  cu  pereți  comuni,
deținători de spații de locuit cu care se învecinează în plan
orizontal  şi  vertical,  sub  semnătură  privată,  referitor  la
programul de funcţionare.  Acordul vecinilor va conține și
semnătura  președintelui  asociației  de  proprietari  din  care
fac  parte  locatarii  respectivi  pentru  a  certifica  faptul  că
aceștia sunt vecinii limitrofi cu spațiul comercial,  punctul
de lucru, în cauză.

- De la vecinii limitrofi, cu pereți comuni, deținători de 
spații de locuit cu care se învecinează în plan orizontal şi 
vertical, sub semnătură privată
-se completează de vecinii limitrofi-formularul din Anexa 2

-Se depun în original



-  (2)  în  situația  în  care  în  spațiul  de  locuit  cu  care  se
învecinează unitatea economică în plan orizontal și vertical
nu  locuiește  nimeni  și  proprietarul locuinței nu  poate  fi
contactat,  atunci  se  depune  un  document  emis  de  către
președintele  asociației  de  proprietari/  locatari  respective,
prin care se adeverește că în acel imobil nu locuiește nici o
persoană și proprietarul acestuia nu poate fi contactat;

-  De la președintele Asociației de proprietari/ locatari 
respective

-Se depun în original

- Acordul de funcționare emis de Primarul municipiului 
Tulcea pentru unitatea/ punctul de lucru respectiv, dacă e 
cazul.

- emis de Primarul municipiului Tulcea pentru unitatea/ 
punctul de lucru respectiv

-Se depun în copie
Agentul economic îşi asumă responsabilitatea autenticităţii documentelor depuse sub sancţiunile 
prevederilor Codului Penal privind falsul în acte.

➢  Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult de două zile 
consecutive, cu excepţia unor cauze obiective de nefuncţionare.

➢  Pentru unitățile în care se desfășoară activități de comercializare a produselor susceptibile de a avea
efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de actele normative în vigoare, programul de functionare este: 
zilnic în intervalul orar 08:00 - 16:00, fără drept de prelungire.

  Verificarea  conformităţii  documentelor  depuse  se  realizează  de  către  personalul  din  cadrul
compartimentului de specialitate al Primăriei municipiului Tulcea.

     Documentele se depun în copii, însoțite de cerere, după ce au fost verificate de către personalul 
din cadrul compartimentului .

 Documentele se pot depune și online, la adresa de e_mail: contact  @  primariatulcea.ro  

 În cazul în care documentaţia depusă de comerciant pentru aprobarea programului de funcţionare 
este incompletă, comerciantului i se comunică acest lucru de către Compartimentul avizare activităţi 
comerciale. Comerciantul are obligaţia de a completa documentaţia în termen de 10 zile lucrătoare de la 
primirea înștiinţării.

 Programul  de funcţionare  aprobat  se  afișeză  la  intrarea  în  unitate,  în  mod vizibil  din exterior,
administratorul firmei/comerciantul având obligația să asigure respectarea acestuia.
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Anexa nr. 1
 Formular cerere  pentru aprobarea programului de funcționare

                                       Domnule primar,

Subsemnatul, ________________________________________, în calitate de 

____________________ al ________________________________________ cu sediul 

în loc.________________________, str.__________________________, nr._________,

bl._____________, sc.____, ap.____, jud.__________________, CUI ___________, 

nr.înreg la ORC _______/______/_______, vă rog să aprobaţi, pentru unitatea 

________________________________________ din mun.Tulcea, 

str______________________________________________________, jud.Tulcea, 

următorul orar de funcţionare:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Telefon de contact :______________________________________

                 email: ___________________________

Data, Semnătura,



Anexa nr. 2

                                                              A C O R D

Subsemnatul/a _________________________________________ cu domiciliul în 

municipiul Tulcea, str._____________________________________ nr.____ bl._______, 

sc.______, et.____, ap.________, posesor al actului de identitate seria________________ 

nr.______________   , eliberat de _______________________, la data_____________, în 

calitate de vecin limitrof al unităţii  __________________________, situată în municipiul 

Tulcea, str._______________________________, nr.____, bl._____, sc._____, ap.______, 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul Penal privind falsul în 

declaraţii, că  sunt de acord   cu desfăşurarea activităţii de _________________________ în 

municipiul Tulcea, str.______________________ __________________________, nr._____, 

bl._______, sc._______, ap.______, cu următorul program de funcţionare: 

_________________________                        

______________________________                                                              

Drept pentru care semnez prezentul acord pentru unitatea mai sus menţionată, necesar  
aprobării programului de funcţionare.

Data_____________ Semnătura ____________

                                                                                                                  VIZAT,
                                                                                                   Asociaţia de proprietari
                                                                                                        ( unde este cazul)
                                                                                                     ( semnătura şi ştampila)


