DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul _________________________________________________ reprezentant al
comerciantului ______________________________________________________________________
(persoana fizicăsau juridică autorizată să desfăşoare activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă)

cu sediul în ________________________________, str. ____________________________________,
nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____,
Vă solicităm eliberarea autorizaţiei şi orarului de funcţionare, în conformitate cu prevederile
O.G. nr. 99/2000, a Legii nr. 650/2002, a H.G. nr. 333/2003, a Legii nr. 343/2006 privind Codul Fiscal
art. 268, alin (5), alin (6), a Legii nr. 215/2001 cu modificările şi complectările ulterioare şi a H.C.L. nr.
29/2007.
Locul de desfăşurare a activităţii : Huedin str. _______________________________________,
nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____,
Obiectul activităţii: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ .
Orarul Solicitat (pentru fiecare zi a săptămânii):
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Anexez următoarele acte :
1. Certificatul de înregistrare şi anexa la acesta sau certificatul constatator privind autorizarea
funcţionării sediului şi a punctelor de lucru;
2. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (coduri avizate) pentru
primărie;
3. Extrasul C.F., sau contractul de închiriere, locaţie, abonament de ocupare a domeniului public;
4. Autorizaţia de construire pentru comstrucţiile noi;
5. Planul de situaţie cu încadrarea în zonă a imobilului în care se desfăşoară exerciţiului comercial
şi releveul spaţiului pentru agenţii economici al căror obiect de activitate este alimentaţia
publică;
6. Dovada îndeplinirii cerinţelor profesionale pentru personalul angajat în efectuarea de activităţi
comerciale cu produse din sectorul alimentar şi alimentaţie publică (tabel vizat de comerciant şi
responsabilui de resurse umane)
7. Agenţii economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică (restaurante, baruri, discobar, cafe-bar şi altele similare) şi solicită orar de funcţionare după orele 23.00, vor prezenta un
contract cu o persoană specializată în asigurarea ordinii şi liniştii publice sau a unui contract de
încheiat cu fimă de protecţie şi pază, respectiv acordul vecinilor;
8. Declaraţie pe propria răspundere privind structura de vinzare : imobil individual/colectiv, (cu
precizare parter sau etaj), număr încăperi, suprafaţa aproximativă a fiecăreia şi destinaţia
acestora, locurile de parcare asigurate conform H.G. 525/1996-republicată:
9. Taxa pentru emiterea autorizaţiei şi orarului de funcţionare se va achita la eliberarea acesteia,
conform taxelor locale aprobate prin H.C.L.;
10. Dosar plic.

Data
__________

Semnătura
______________

