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

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ OBȚINERII ACORDULUI DE FUNCȚIONARE
 pentru “ Comercializarea produselor susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de 
actele normative în vigoare“ 

       Acordul de funcționare  se eliberează  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 

    Documentația necesară obținerii Acordului de funcționare în vederea desfășurării de activități 
economice “ Comercializarea produselor susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de 
actele normative în vigoare „, pentru fiecare punct de lucru:

Documentul Întocmit/ emis de... / Obs 

- cererea pentru eliberarea acordului respectiv pentru 
fiecare punct de lucru 

  Se completează de solicitant- formularul din Anexa nr. 1

-  actul constitutiv al societății - statut, contract de 
societate/act de constituire persoană fizică autorizată, 
întreprindere individuală, întreprindere familială care 
desfășoară activități economice în mod independent/ alte 
acte de constituire

-  eliberat de către Oficiul Registrului Comerțului sau, dupa 
caz, Direcția Generală a Finanțelor Publice / Judecătorie…

-Se depune în copie

-  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

-  documentul sanitar - veterinar de funcționare emis de 
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor Tulcea, în cazul desfășurării de activități de 
comerț cu amănuntul sau cu ridicata cu produse din sectorul
alimentar

• Direcția Județeană Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor Tulcea Tulcea, Str. Babadag Nr. 165, bl. B2, 
mezanin
-Se depune în copie

- Autorizația emisă de Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită 
A.N.S.V.S.A

- emisă de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor

Se depune în copie

- Certificate de calitate, emise de laboratoare acreditate,
şi/sau declaraţii de conformitate prin care să facă 
dovada ca produsele din acel lot, în cazul în care sunt 
ingerate sau inhalate, voluntar sau involuntar, sunt 
sigure pentru viața, sănătatea și securitatea clienților, 
pentru fiecare lot de produse

- emise de Instituțiile abilitate-  laboratoare acreditate

Se depun în copie

-  Acordul  asociației  de  proprietari/locatari  și/sau
acordul  autentificat  la  notar  al  proprietarilor  direct
afectăți, în cazul unităților situate în clădiri cu spații de
locuit,  sau  acordul  autentificat  la  notar  al  tuturor
proprietarilor învecinați pe o distanță de 250 m, în cazul
celorlaltor amplasamente.

- De la  Asociației de proprietari/locatari și/sau Cabinet 
notariale

Se depun în originale

-  actul de absolvire a unei forme de pregătire profesională 
de specialitate sau, după caz, un document legal prin care se
atestă exercitarea activității de cel puțin 2 ani în meseria 

-De la angajați



respectivă, în cazul desfășurării de activități de comerț cu 
amănuntul sau cu ridicata cu produse din sectorul alimentar

-Se depun în copii

-  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

- documentele care atestă schimbarea de 
destinație/amenajarea/construirea spațiului respectiv 
( Autorizații de construire; Certificat de Urbanism )

✗ un spațiu în care se desfășoară activități 
economice trebuie să fie cu destinație de spațiu comercial 
sau spațiu cu o destinație compatibilă cu activitatea 
desfășurată    

- De la S.U.A.T -Primăria municipiului Tulcea

-Se depun în copie

- contractul încheiat cu un operator de salubritate autorizat 
pentru colectarea deșeurilor rezultate din activitatea 
specifică (deșeuri din ambalaje, deșeuri menajere, etc.)

-De la SC SERVICII PUBLICE SA- Str.Mahmudiei

Se depun în copie

-  alte documente necesare pentru stabilirea condițiilor de 
funcționare a unităților respective, după caz
            -Autorizație ISU
            - Autorizație de Mediu
            - Extras de Carte Funciară informativ, la zi
            - Acord de Principiu, emis de DIAP Tulcea
            ---------------------------------------------------

• Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență “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  Tel: 0240-512-
794, Fax: 0240-513-687

• Agentia Județeana pentru Protectia Mediului Tulcea, 
str.14 Noiembrie, nr.5, tel: 0240-510-620; Fax 
0240.510.621

- OCPI- str.slt. Corneliu Gavrilov 152 

- De la Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu 
Tulcea, str.Plugari// tel. 0371.521.391/ email 
concesiuni@diaptulcea.ro

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

➢ Documentația menționată se  depune  înaintea începerii  activității la  punctul  de
lucru respectiv.

  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  situația  în  care  se  constată că nu  sunt  îndeplinite  condițiile  pentru  emiterea  Acordului  de
funcționare sau datele  înscrise  în  documentația depusă  nu corespund cu realitatea, cererea pentru  obținerea
Acordului de funcționare va fi respinsă și se va acorda un termen de 30 de zile lucrătoare pentru completarea
documentației sau remedierea neconcordanțelor existente.

  Dacă până la expirarea termenului menționat anterior nu s-au depus documentele necesare,
ori  nu  s-au  remediat  neconcordanțele  existente,  se  dispune  măsura  suspendării  activității  unității
respective/punctului de lucru, prin dispoziția primarului, până la remedierea situației care a generat
măsura suspendării, și deținerea acordului de funcționare.
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Anexa nr. 1
 Formular cerere  pentru eliberarea acordului de funcționare în vederea desfășurării activității 

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 eliberarea acordului de 

funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor ( clasa CAEN ): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________

în loc.Tulcea, str___________________________________________, jud.Tulcea.

Cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în acte îmi asum 

responsabilitatea autenticității documentelor depuse în susținerea prezentei cereri.

Telefon de contact :______________________________________

              email _______________________________

Data, Semnătura 


