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

DOCUMENTAȚIA NECESARĂ OBȚINERII ACORDULUI DE FUNCȚIONARE

       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 

       Activitățile pentru care se emit Acorduri de funcționare se regăsesc în Anexa nr. 2 

    Documentația necesară obținerii Acordului de funcționare în vederea desfășurării de activități 
economice, cu excepția activității “ 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

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

-De la angajați

-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 în maxim   15   de zile de la   începerea 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 



Anexa nr. 2

  Tabel clasificarea activităților din economia națională supuse acordului autorității publice locale

n.c.a. : neclasificate altundeva

Clasă
CAEN Rev.2

CAEN Rev.2
CAEN
Rev. 1

4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
5010

4519 Comerţ cu alte autovehicule

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 5020

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 5030

4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea 
motocicletelor

5040

4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 5050

4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 5122

4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 5131

4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 5132

4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 5133

4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor 5134

4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 5135

4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 5136

4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 5137

4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 5138

4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor

4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 5139

4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile 5141

4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 5142

4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi 
televizoarelor

5143

4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat



4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii

4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere 5144

4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi 
echipamentelor sanitare

4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 5145

4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 5146

4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 5147

4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor

4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi 
echipamentelor sanitare

4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi 
televizoarelor

4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 5151

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi 
echipamentelor sanitare

5153  

4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi
de încălzire

5154

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 5155

4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 5156

4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 5185

4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou

4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 5188

4690 Comerţ cu ridicata nespecializat 5190

4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi şi tutun

5211

4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 
nealimentare

5212

4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 5221

4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 5222

4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 5223

4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în 5224



magazine specializate

4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 5225

4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 5226

4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 5227

4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 5231

4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 5232

4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 5233

4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 5241

4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 5242

4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 5243

4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articole de uz casnic 
n.c.a., în magazine specializate

5244

4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea,
în magazine specializate

4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 5245

4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articole de uz casnic 
n.c.a., în magazine specializate

4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări 
audio/video, în magazine specializate

4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru 
vopsit, în magazine specializate

5246

4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 5247

4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al 
animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

5248

4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate

4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în magazine 
specializate

4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate

4753
Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea,
în magazine specializate



4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articole de uz casnic 
n.c.a., în magazine specializate

4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate

4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 5250

4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 5261

4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat
prin standuri, chioşcuri şi pieţe

5262

4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, 
chioşcuri şi pieţe

4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 5263

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor

4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 5271

9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 5272

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 5273

9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii 5274

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 5551

5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 5552

5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 7020

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 7032

8110 Activităţi de servicii suport combinate

7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7110

7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 7133

7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 7140

7722 Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)

7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.



9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 7250

3312 Repararea mașinilor

8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 7470

8122 Activităţi specializate de curăţenie

8129 Alte activităţi de curăţenie

7420 Activităţi fotografice 7481

7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 7485

8211 Activităţi combinate de secretariat

8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de 
secretariat

8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 9301

9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9302

9603 Activităţi de pompe funebre şi similare 9303

9313 Activităţi ale centrelor de fitness 9304

9604 Activităţi de întreţinere corporală

8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 9305

9609 Alte activităţi de servicii n.c.a

9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 9500


