
EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCŢIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA DE 
ACTIVITĂȚI ECONOMICE, DE TURISM ȘI AGREMENT, PE TERITORIUL REZERVAȚIEI 

BIOSFEREI ,,DELTA DUNĂRII“, PE RAZA DE COMPETENȚĂ A COMUNEI CHILIA 
VECHE 

Categoria: Activităţi economice 

Informații utile 

Potrivit dispoziţiilor art.11 din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei 
Delta Dunării cu modificările și completările ulterioare,  desfăşurarea activităţilor economico-
productive, de turism şi de agrement de către persoane fizice şi juridice pe teritoriul rezervaţiei 
se autorizează de autorităţile publice locale competente conform legii şi de către autoritatea 
publică centrală pentru dezvoltare regională şi turism, pe baza autorizaţiei de mediu emise de 
Administraţia Rezervaţiei. 

 Exercitarea activităţiilor menționate, este supusă autorizării autorităţii administraţiei publice 
locale, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism. 

Având în vedere prevederile legale sus menţionate, raportate la dispoziţiile art.76 și art. 129 
alin. (1) din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul Local  al Comunei Chilia Veche a adoptat Hotărârea nr. 36/2021 privind 
autorizarea pentru organizarea si desfășurarea de activități economice, de turism și agrement, 
pe teritoriul Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării“, pe raza de competență a comunei Chilia 
Veche. 

 În contextul prezentului regulament, prin:  
-,,activitate economică “ se înțelege orice activitate generatoare de venituri, desfașurată pe 
teritoriul Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării” în raza de competență a  comunei Chilia Veche; 
 -,,autorizație “se înțelege acordul Consiliului Local Chilia Veche pentru organizarea și 
desfașurarea de activități economice pe teritoriul Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării” în raza 
de competență a comunei Chilia Veche;  
-,,taxa de autorizare “se înțelege suma percepută pentru desfășurarea activităților economice, 
de turism și agrement pe teritoriul Rezervației Biosferei ,,Delta Dunării” în raza de competență 
a comunei Chilia Veche;Taxa pentru autorizației de funcționare, precum si taxa pentru vizarea 
anuală a acestuia sunt prevazute în Hotararea Consiliului Local Chilia Veche privind stabilirea 
nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Comuna Chilia Veche. Acestea se vor achita la 
casieria din cadrul Primariei Chilia Veche sau prin cont bancar, iar dovada plății se va depune 
odată cu depunerea documentației de autorizare. 

 

 

 

 



 Autorizația emisă de către Primăria comunei Chilia Veche se vizează anual cu 30 de zile înainte 
de data expirării 

Acte necesare 

 Pentru obținerea autorizației se vor prezenta urmatoarele documente: 

1. cerere tip, formular atașat prezentului regulament;  
2. autorizația de mediu emisă de Administrația Biosferei ,, Delta Dunării”; 
3. document justificativ privind plata taxei de autorizare, pentru activitățile menționate la 

art. 2, lit. a)-j). Plata se efectueaza in contul nr. RO42TREZ64121160203XXXXX, Cod 
Fiscal 4508738, deschis la Trezoreria Tulcea, sau la casieria Primariei comunei Chilia 
Veche; 

4. licențe profesionale (licențe de transport, licențe de pescuit, carnet de ambarcațiune,  
etc.)  

5.  atestat de bord emis de Căpitania Zonală; 
6. documente care atestă proprietatea ( titlu de proprietate, autorizație de construire, 

contract de vânzare-cumparare, contract de concesiune, contract de comodat, asociere);  
     7. actele de constituire a societății comerciale (certificatul de înregistrare fiscală, certificat 
constatator de la Oficiul Registrului Comerțului) și a persoanelor fizice autorizate ( autorizația 
de funcționare);  


