
PRIMARIA  ORASULUI  SULINA

JUDETUL TULCEA

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizarea

şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul
Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pe raza de competenta a orasului Sulina pentru

anul 2019
Având în vedere  :

- initiativa primarului orasului Sulina,exprimata in expunerea de motive nr.____/______2018;

-  referatul  de  specialitate  nr.  5787/07.11.2018,   intocmit  de  Serviciul  Buget  –
Finante,Contabilitate,impozite si Taxe;

- avizul comisiilor de specialitate;

- Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii,cu modificarile si
completarile ulterioare;

-  In  temeiul  dispozitiilor  art.11  din  Legea  nr.82/1993  privind  constituirea  Rezervatiei
Biosferei Delta Dunarii,cu modificarile si completarile ulterioare si al art.36 alin.(1),alin.(2)
lit.(b)  si  alin.(4)  lit.(c)  ,art.45  si  art.49  din  Legea  nr.215/2001,republicata  in  2007,cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba taxele de autorizare pentru organizarea  şi desfăşurarea de activităţi
economice, de turism şi agrement, pe teritoriul  Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pe raza
de  competenta  a  orasului  Sulina,  pentru  anul  2019,  conform anexei  nr.1,  care  face  parte
integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba modelul autorizatiei pentru desfasurarea de activităţi economice, de
turism şi agrement, pe teritoriul  Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pe raza de competenta
a orasului Sulina, conform anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3.  Se aproba Regulamentul privind autorizarea pentru desfasurarea de activităţi
economice, de turism şi agrement, pe teritoriul  Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pe raza
de competenta a orasului Sulina, conform anexei nr.2,care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.  4.  Activitatile  pentru  care  se  elibereaza  autorizatia  pentru  desfasurarea  de
activităţi  economice,  de  turism  şi  agrement,  pe  teritoriul   Rezervaţiei  Biosferei  „Delta
Dunării”, pe raza de competenta a orasului Sulina, sunt stabilite in anexa nr. 4, care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.  5.  Incepand  cu  data  de  01.01.2019  isi  inceteaza  aplicabilitatea  Hotararea
Consiliului  Local  Sulina  nr.  132/22.12.2017  si  Hotararea  Consiliului  Local  Sulina  nr.
5/14.01.2013.

Art.  6. Prezenta  hotarare   va  fi  adusa  la  cunostinta  publica  prin  afisare  si  va  fi
comunicata catre toate institutiile abilitate interesate,catre Serviciul de ,,Urbanism,Amenajarea
Teritoriului  si  Lucrari  Publice”  si  catre  Serviciul,,Buget-  Finante,Contabilitate,Impozite  si
Taxe”,precum si  Institutiei Prefectului judetului Tulcea, in vederea exercitarii controlului de
legalitate.                                
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