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ANUNT
Aducem la cunoştinţa publicului
Proiectul de hotarare 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 2021

- ce este supus dezbatererii publice

Proiectul hotărârii de consiliu local, privind 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 2021, este supus spre dezbatere publică.

Textul integral al proiectului de hotărâre, iniţiat de primarul Oraşului
Sulina – Dan Niculicenco, poate fi vizualizat accesând site-ul primariei Sulina :
www.primaria –sulina.ro sau poate fi consultat la sediul institutiei,Birou
Impozite si Taxe, de luni pana joi intre orele 1400-1600.
Termenul limită până la care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri,
sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre este de
27.11.2020.
Propunerile, sugestiile şi opiniile pot fi depuse la registratura Primăriei Sulina
sau transmise prin: - poştă la adresa Primăria Sulina – Strada I-a nr.180, C.P.
825400, Sulina,jud. Tulcea
- prin fax la nr. 0240/543661;
- prin e-mail la adresa: sulina_prim@yahoo.com
Tehnoredactat
Epifanov Speranta

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 2021
Consiliul Local Sulina,
judetul Tulcea intrunit astazi, __________ in sedinta
ordinara,extraordinara,de indata, legal constituita;
Având în vedere :
- referatul de aprobare al primarului orasului Sulina, cu nr. ____/______2020;
- raportul de specialitate nr. 4.917/28.10.2020,
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.129 alin.(2) lit.(b) si alin.(4) lit.(c) ,art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

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 2021, conform anexei nr.1.
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.2.
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.3.
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.
Art. 5. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 si nr. 4, fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 6. Incepand cu data de 01.01.2021 isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea
Consiliului Local Sulina nr. 161/23.12.2019
Art. 7. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare si va fi
comunicata catre toate institutiile abilitate interesate,catre Serviciul ,,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.
Iniţiator proiect:
Primar,
DAN NICOLCENCO
Avizat - Secretar General U.A.T.,
JR. IONITA CAMELIA

Anexa nr. 1 la Proiectul
H.C.L nr. ____/_______2020

Taxe 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 2021

Nr.
crt.

DENUMIREA

0

I.
a)

b)

TAX E I

NIVELUL TAXEI
pe anul 2020

Indexare
cf. art. 491
din Legea
nr.
227/2015
%

NIVELUL TAXEI
pe anul 2021

2

3

4

3,8

- taxa eliberare autorizatie
– 109 lei/an
- taxa viza anuala - 109
lei/an
taxa eliberare autorizatie –
1.086 lei/an
- taxa viza anuala - 1.086
lei/an

1

Taxe de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi economice, de turism şi agrement pe
teritoriul RBDD, pe raza de competenta a orasului Sulina
Pescuit
şi
valorificarea
resurselor acvatice
- Pescuit - persoane fizice - taxa eliberare autorizatie
– 105 lei/an
autorizate
- taxa viza anuala - 105
lei/an
- Achiziţionarea şi valorificarea taxa eliberare autorizatie
resurselor acvatice - persoane – 1.046 lei/an
- taxa viza anuala - 1.046
juridice
lei/an
Turism

-taxa eliberare autorizatie31 lei / camera/an
-taxa viza anuala – 31 lei
/camera/an
-taxa eliberare autorizatieTransport cu ambarcatiuni/
nave în scop turistic pe traseele 105 lei / an
-taxa viza anuala – 105
autorizate1)
lei/an
Transport tehnologic de mărfuri cu mijloace de transport

Unităţi de cazare

c)

d)

3,8

3,8

3,8

-taxa eliberare autorizatie32 lei / camera/an
-taxa viza anuala – 32 lei
/camera/an
-taxa eliberare autorizatie109 lei / an
-taxa viza anuala – 109
lei/an

naval1)

- pana la 200 tone, inclusiv

- intre 201 - 1000 tone inclusiv

- intre 1001-1350 tone inclusiv

-taxa eliberare autorizatie 105 lei /an
-taxa viza anuala – 105
lei/an
-taxa eliberare autorizatie 1046 lei /an
-taxa viza anuala –
1046lei/an
- taxa eliberare autorizatie
- 2092 lei /an
-taxa viza anuala – 2092
lei / an

1

3,8

3,8

3,8

-taxa eliberare autorizatie 109 lei /an
-taxa viza anuala – 109
lei/an
-taxa eliberare autorizatie 1086 lei /an
-taxa viza anuala –
1086lei/an
- taxa eliberare autorizatie
- 2171 lei /an
-taxa viza anuala –
2171lei / an
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

-taxa eliberare autorizatie 4184 lei/an
-taxa viza anuala – 4184
lei/an

3,8

-taxa eliberare autorizatie 4306 lei/an
-taxa viza anuala – 4306
lei/an

taxa eliberare autorizatie 3138 lei /an
- taxa viza anuala – 3138
lei / an
Salubritate, depoluare si activitati -taxa eliberare autorizatie 523 lei /an
similare
- taxa viza anuala – 523
lei/an
- taxa eliberare autorizatie
Piscicultură
– 1046 lei/an
- taxa viza anuala – 1046
lei/ an
2)
- taxa eliberare autorizatie
Agricultură
3 lei /ha/ an
- taxa viza anuala – 2 lei /
há / an
peste 100 capete
– taxa eliberare autorizatie
2 lei/cap ovină/an
– taxa viza anuala – 2 lei /
cap / ovina / an
Creşterea animalelor
peste 100 capete
taxa eliberare autorizatie
2 lei/cap bovină/an
– taxa viza anuala – 2 lei /
cap bovina /an
Comert
cu
amanuntul
in -Taxa eliberare autorizatie
magazine
nespecializate,
cu – 314 lei / an
vanzare predominanta de produse taxa viza anuala – 314 lei /
an
alimentare,bauturi si tutun

3,8

taxa eliberare autorizatie 3257 lei /an
- taxa viza anuala – 3257
lei / an
-taxa eliberare autorizatie 543 lei /an
- taxa viza anuala – 543
lei/an
- taxa eliberare autorizatie
– 1086 lei/an
- taxa viza anuala – 1086
lei/ an
- taxa eliberare autorizatie
3 lei /ha/ an
- taxa viza anuala – 2 lei /
há / an
peste 100 capete
– taxa eliberare autorizatie
2 lei/cap ovină/an
– taxa viza anuala – 2 lei /
cap / ovina / an
peste 100 capete
taxa eliberare autorizatie 2
lei/cap bovină/an
– taxa viza anuala – 2 lei /
cap bovina /an
-Taxa eliberare autorizatie
– 326 lei / an
taxa viza anuala – 326 lei /
an

-taxa eliberare autorizatie
– 314 lei / an
-taxa viza anuala – 314 lei
/ an
-Taxa eliberare autorizatie
– 314 lei / an
-Taxa viza anuala – 314 lei
/ an
-Taxa eliberare autorizatie
-1046 lei /an
-taxa viza anuala – 1046
lei /an
-Taxa eliberare autorizatie
– 1046 lei / an
-taxa viza anuala – 1046
lei / an
Societati comerciale:

3,8

Transporturi pe cai navigabile
interioare (pentru traficul pe
cursuri de apa interne care permit
trecerea unor vase de peste 1350
t)
Transport maritim si de coastaservicii de pilotaj

l)

Intretinerea si repararea
autovehiculelor

m)

Comert cu amanuntul al
carburantilor

n)

Recuperarea deseurilor si
resturilor metalice reciclabile

o)

Recuperarea deseurilor si
resturilor nemetalice reciclabile

p)

Recoltare resurse stuficole

2

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

-taxa eliberare autorizatie
– 326 lei / an
-taxa viza anuala – 326 lei
/ an
-Taxa eliberare autorizatie
– 326 lei / an
-Taxa viza anuala – 326 lei
/ an
-Taxa eliberare autorizatie
-1086 lei /an
-taxa viza anuala – 1086
lei /an
-Taxa eliberare autorizatie
– 1086 lei / an
-taxa viza anuala – 1086
lei / an
Societati comerciale:
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- Taxa eliberare autorizatie
– 2092 lei / an
taxa viza anuala – 2092 lei
/ an
Persoane Fizice
Autorizate:
-taxa eliberare
autorizatie -105 lei /an
-taxa viza
anuala – 105 lei/an

II.

-Taxa eliberare autorizatie
– 2171 lei / an
taxa viza anuala – 2171 lei
/ an
Persoane Fizice
Autorizate:
-taxa eliberare
autorizatie -109 lei /an
-taxa viza
anuala – 109 lei/an

Activităţi de valorificare a resurselor peisagistice

- fotografiere în scop comercial
- filmare în scop comercial (filme
de scurt metraj, filme artistice)
Alte activitati economice ,altele
decat cele enumerate mai sus

- taxa eliberare autorizatie
157 lei /echipă/zi
3.138 lei /contract
Regii Autonome:
taxa eliberare autorizatie 1046lei /an
taxa viza anuala –
1046lei/an
Societati comerciale:
-taxa eliberare autorizatie
-314 lei /an
-taxa viza anuala – 314
lei/an
Persoane Fizice
Autorizate:
-taxa eliberare
autorizatie -105 lei /an
-taxa viza
anuala – 105 lei/an

3,8
3,8

3,8

- taxa eliberare autorizatie
163 lei /echipă/zi
3.257 lei /contract
Regii Autonome:
taxa eliberare autorizatie 1086lei /an
taxa viza anuala –
1086lei/an
Societati comerciale:
-taxa eliberare autorizatie
-326 lei /an
-taxa viza anuala – 326
lei/an
Persoane Fizice
Autorizate:
-taxa eliberare
autorizatie -109 lei /an
-taxa viza
anuala – 109 lei/an

1)

Deţinătorul autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor mentionate la pct. I, lit. c) şi d)
este scutit de la plata tarifului pentru obtinerea permisului de acces nave/ambarcatiuni în
rezervaţie, perceput de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunarii.
2) Sunt scutite de la plata taxei:
- persoanele fizice care deţin în proprietate sau în arendă suprafeţe agricole de până la 10 ha
- persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de agricultură bio
- pentru crescatorii de animale care detin in concesiune terenuri agricole, taxa se va achita
in proportie de 50 % din suprafata concesionata, conform contractului de concesiune.
❖ Taxele prevazute in prezenta anexa se achita integral inainte de obtinerea
autorizatiei, iar taxa pentru viza anuala se achita pentru anul financiar curent pana
la 31 martie.

3

Anexa nr. 3 la Proiectul
H.C.L. nr. _____/______2020

REGULAMENT
privind autorizarea pentru organizarea si desfasurarea de activitati economice,
de turism si agrement, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii“,
pe raza de competenta a orasului Sulina
CAPITOLUL I- DISPOZITII GENERALE
Art. 1 In contextul prezentului regulament, prin:
-,,activitate economica “ se intelege orice activitate generatoare de venituri, desfasurata pe
teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii”,in raza de competenta a orasului Sulina;
-,,autorizatie “se intelege acordul Consiliului Local Sulina pentru organizarea si desfasurarea de
activitati economice pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii”,in raza de competenta a
orasului Sulina;
-,,taxa de autorizare “se intelege suma perceputa pentru desfasurarea activitatilor economice, de
turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii”,in raza de competenta a
orasului Sulina;
Art. 2 Activitatile economice, de turism si agrement desfasurate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei
,,Delta Dunarii”,si in aria de competenta a orasului Sulina, de catre persoane fizice si juridice, sunt
urmatoarele:
a.
pescuit si valorificarea resurselor acvatice
b.
turism
c.
transport cu ambarcatiuni/nave in scop turistic pe traseele turistice autorizate
d.
transport tehnologic de marfuri cu mijloace de transport naval
e.
piscicultura
f.
agricultura
g.
cresterea animalelor
h.
vanatoare
i.
alte activitati economice
j.
activitati de valorificare a resurselor peisagistice
CAPITOLUL II - PROCEDURA DE AUTORIZARE PENTRU ORGANIZAREA DE
ACTIVITATI ECONOMICE, DE TURISM SI AGREMENT, PE TERITORIUL
REZERVATIEI BIOSFEREI ,,DELTA DUNARII” SI IN RAZA DE COMPETENTA A
ORASULUI SULINA
Art. 3 Persoanele fizice si juridice care desfasoara si urmeaza sa desfasoare activitati economice
de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii”,in raza de competenta a
orasului Sulina au obligatia achitarii unei taxe de autorizare, respectiv taxa viza anuala pentru cei
ce detin o autorizatie pentru desfasurarea de activitati economice pe teritoriul Rezervatiei
Biosferei ,,Delta Dunarii”,in raza de competenta a orasului Sulina;
Art. 4 (1) Persoanele fizice si juridice care desfasoara si urmeaza sa desfasoare activitati
economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii”, in raza de
competenta a orasului Sulina au obligatia, sa se autorizeze la Primaria orasului Sulina .
(2) Pentru obtinerea autorizatiei se vor prezenta urmatoarele documente:
- cerere tip;
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- document justificativ privind plata taxei de autorizare, pentru activitatile mentionate la art.
1, lit. a)-i). Plata se efectueaza in contul nr. RO_______________________, deschis la
Trezoreria orasului Sulina, sau la casieria Primariei orasului Sulina;
- autorizatie de mediu emisa de Administratia Rezervatiei Biosferei ,, Delta Dunarii “ Tulcea,
acolo unde exista;
- licente (licente de transport, licente de pescuit, carnet de ambarcatiune, carnet de
ambarcatiune, etc.) atestat de bord de la Capitania Zonala
- documente care atesta proprietatea (contract de vanzare-cumparare, contract de concesiune,
contract de comodat, asociere);
- autorizatie de construire;
- actele de constituire a societatii comerciale (certificat constatator de la Oficiul Registrului
Comertului) si a persoanelor fizice autorizate ( autorizatia de functionare);
- certificatul de inregistrare fiscala;
(3) Persoanele fizice si juridice care detin autorizatie pentru desfasurarea de activitati economice
pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii”,in raza de competenta a orasului Sulina,
eliberata de Primaria orasului Sulina,vor prezenta urmatoarele documente, pentru obtinerea vizei
anuale:
- document justificativ privind plata taxei de autorizare, pentru activitatile mentionate la art.
1, lit. a)-i). Plata se efectueaza in contul nr. RO_______________________, deschis la
Trezoreria orasului Sulina, sau la casieria Primariei orasului Sulina;
- autorizatie de mediu emisa de Administratia Rezervatiei Biosferei ,, Delta Dunarii “
Tulcea,valabila acolo unde exista;
- autorizatia eliberata de Primaria orasului Sulina, pentru aplicare viza anuala.
Art.5 (1) Pentru eliberarea autorizatiei se constituie Comisia de analiza si avizare, numita prin
dispozitia Primarului orasului Sulina. Comisia de analiza si avizare verifica documentele depuse si
propune autorizarea sau, dupa caz, respingerea solicitarii persoanelor fizice sau juridice.
(2) Secretariatul Comisiei de analiza si avizare este asigurat de Compartimentul Contencios
Juridic si Administratie Publica si Relatii Publice din cadrul Primariei orasului Sulina, avand
urmatoarele atributii:
- inregistrarea cererii primite in vederea autorizarii;
- inaintarea cererii insotita de documentele mentionate mai sus, catre Comisia de analiza si avizare;
- convocarea sedintelor Comisiei de analiza, lunar sau ori de cate ori este necesar;
- redactarea raportului cu propunerea comisiei de autorizare sau, dupa caz, respingerea eliberarii
autorizatiei la solicitarea persoanelor fizice sau juridice;
- transmiterea raportului comisiei conducerii Primariei orasului Sulina;
Art. 6 (1) Eliberarea autorizatiei pentru organizarea si desfasurarea activitatilor economice, de
turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii”,in raza de competenta a
orasului Sulina, se face in baza dispozitiei Primarului orasului Sulina, in termen de 30 zile de la
inregistrarea dosarului complet;
(2) Dispozitia de eliberare a autorizatiei pentru organizarea si desfasurarea de activitati
economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii”,in raza de
competenta a orasului Sulina, are la baza avizul Comisiei de analiza si avizare.
Art.7 (1)Taxa de autorizare pentru organizarea si desfasurarea activitatilor economice, de turism
si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii”,in raza de competenta a orasului
Sulina, se plateste pentru fiecare din activitatile prevazute la art. 2, lit a)-j);
(2)Autorizatia emisa de catre Primaria orasului Sulina se vizeaza anual, taxa pentru viza
anuala reprezentand 100% din valoarea taxei de autorizare;
(3) Vizarea autorizatiei se va efectua de catre Ordonatorul Principal de credite-Primar dupa
confirmarea de catre secretarul UATO Sulina a existentei copiei documetului de plata pentru
obtinerea vizei si valabilitatea autorizatiei de mediu (acolo unde exista).
2

Art.8 Detinatorul autorizatiei pentru desfasurarea activitatilor mentionate la pct I, lit c) si d) din
Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, este scutit de la plata tarifului pentru obtinerea permisului de
acces nave/ambarcatiuni in rezervatie, perceput de Administratia Rezervatiei Biosferei Delta
Dunarii.
Art.9 Pentru desfasurarea activitatilor mentionate la pct. I, lit.a) din Anexa nr. 1 la prezenta
hotarare, autorizarea/ viza anuala se face de la inceputul anului, iar plata taxei de autorizare/viza
anuala se efectueaza in doua transe egale, respectiv 50% la eliberarea autorizatiei/viza anuala si
50% pana la data de 30 septembrie, inclusiv.
Art.10 Sumele incasate din taxele prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare se fac venituri la
bugetul orasului Sulina.
Art.11 Sunt scutiti de la obtinerea autorizatiei pentru organizarea si desfasurarea de activitati
economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii”, persoanele
fizice autorizate si persoanele juridice, care detin autorizatie de alimentatie publica si care
desfasoara activitate numai de alimentatie publica, precum si cei care desfasoara activitatea
transport persoane sau bunuri in regim taxi.
CAPITOLUL III- SANCTIUNI
Art.11 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
-desfasurarea de activitati economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei
,,Delta Dunarii”,in raza de competenta a orasului Sulina, de catre persoanele fizice si juridice, fara
autorizatie eliberata de catre Consiliul Local Sulina, sau cu autorizatie nevizata pe anul in curs, se
sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 5.000 lei;
-desfasurarea activitatilor de valorificare a resurselor peisagistice pe teritoriul Rezervatiei Biosferei
,,Delta Dunarii”,fara plata taxelor legale, se sanctioneaza cu amenda reprezentand de 10 ori
valoarea taxei.
(2) Cuantumul amenzilor se actualizeaza prin hotarare a Consiliului Local Sulina;
(3) Amenda contrventionala poate fi aplicata si reprezentantului persoanei juridice.
(4) Contravaloarea amenzii se achita la casieria Primariei orasului Sulina sau in contul nr.
RO____________________________, deschis la Trezoreria orasului Sulina.
Art.12 Nerespectarea obligatiei de a obtine viza anuala a autorizatiei pentru desfasurarea de
activitati economice, de turism si agrement emisa de Consiliul Local Sulina conduce la anularea
acesteia.
Art. 13 (1) Controlul asupra posesiei autorizatiei de catre persoanele fizice si juridice aflate pe
teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii”,in raza de competenta a orasului Sulina, se va
realiza de salariatii Primariei orasului Sulina numiti prin Dispozitia Primarului, Administratiei
Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii “,Politiei Deltei, Politiei de Frontiera, Capitaniei Sulina,
Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultura si Garzii Financiare.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre reprezentantii
institutiilor mentionate la alin. (1).
Art.14
Sanctiunile prevazute in prezentul Regulament se aplica cu respectarea dispozitiilor
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL IV- DISPOZITII FINALE
Art. 15 Informarea publica cu privire la taxele impuse pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta
Dunarii” si a Regulamentului de organizare si desfasurare de activitati economice, de turism si
agrement, pe teritoriul Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii” se va face prin aducere la cunostinta
publica, de catre Consiliul Local Sulina si Administratia Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii”,
prin afisarea la sediul Consiliului Local Sulina si pe site-ul oficial al Primariei orasului Sulina.
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Anexa nr. 4 la Proiectul
H.C.L. nr. _____/______2019
ACTIVITATILE PENTRU CARE SE ELIBEREAZA AUTORIZATIA DE
ORGANIZARE
SI DESFASURARE DE ACTIVITATI ECONOMICE , DE TURISM SI AGREMENT
PE TERITORIUL REZERVATIEI BIOSFEREI ,, DELTA DUNARII”, IN RAZA DE
COMPETENTA A ORASULUI SULINA, IN CONFORMITATE CU ART. 3 din
LEGEA NR. 82/1993
1. Zone cu protectie integrala
In aceste zone se pot desfasura numai urmatoarele activitati:
a) cercetare si monitorizare a evolutiei zonei;
b) efectuarea de lucrari de protectie si conservare
c) realizarea de filmari si fotografii in scop stiintific;
d) realizarea de trasee de vizitare si realizare de actiuni educationale.
2. Zone tampon
In aceste zone se pot defasura numai urmatoarele activitati:
a) valorificarea resurselor naturale regenerabile, ale florei si faunei prin aplicarea de
tehnologii care sa asigure protectia si conservarea resurselor naturale;
b) pasunatul animalelor;
c) practicarea turismului ecologic;
d)realizarea de activitati de cercetare stiintifica;
e)realizarea de trasee de vizitare, de activitati educationale si a practicii de specialitate a
studentilor si elevilor;
f)realizarea de filme si fotografii.
3. Zone economice
In aceste zone se pot desfasura urmatoarele activitati;
a) toate genurile de activitati economico, de turism si agrement autorizate;
b)practicarea agriculturii si cresterii animalelor;
c) practicarea pisciculturii in amenajarile piscicole;
d)executarea de constructii montaj si de obiective de investitii;
e)practicarea silviculturii si exploatarea masei lemnoase din Amenajarile Silvice;
f)valorificarea resurselor naturale regenerabile, dupa cum urmeaza;
- fauna acvatica prin pescuit industrial si sportiv;
- resurse forestiere si produse accesorii;
- vegetatia acvatica;
- produse cinegetice;
- potential melifer;
- ciuperci si fructe de padure;
- pasunatul animalelor, recoltarea fanului si a altor furaje;
- extragerea de agregate minerale;
- lucrari de investitii pentru punerea in valoare a potentialul economico- productiv al zonei;
g) practicarea de activitati pestatoare de servicii;
h) orice activitati care pun in pericol conservarea patrimoniului natural al rezervatiei.

