ANEXA 3 la H.C.L.Sectorul 6 nr. _________ / __________

ACORD DE FUNCŢIONARE
pentru desfăşurarea de activităţi comerciale pe domeniul public
Nr.________ / ________
VALABIL PÂNĂ LA DATA DE _______________
În baza prevederilor O.G. nr.99/2000, H.G. nr.333/2003, O.G. nr.21/1992, Hotărârii
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ______________, se aprobă, ca urmare a cererii înregistrată
cu nr. ______________ desfăşurarea de activităţi comerciale,
AGENTULUI ECONOMIC:
________________________________________
Cu sediul social în: ___________________________________________________
Cod Unic de Înregistrare _______________________________________________
Număr de ordine din Registrul Comerţului _________________________________
În spaţiul ____________________________________________________________
Actul de deținere al spațiului _______________________________________________
AVÂND CA OBIECT DE ACTIVITATE
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ORAR DE FUNCŢIONARE :
Prezentul acord este valabil numai însoțit de avizul de amplasare / autorizația de construire
nr. ____________ / _________ eliberat(ă) de Arhitectul Șef al Sectorului 6.
S-a încasat taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice,
potrivit prevederilor H.C.G.M.B. nr.3/2013, în valoare de __________ conform chitanţei
nr. ___________.
ŞEF SERVICIU
ACTIVITĂŢI COMERCIALE,
Am luat la cunoştinţă de reglementările cuprinse în prezentul acord de funcţionare:
Numele ________ Prenumele __________ Adresa: Strada ______ , nr.________, bl. __, ap. ___, oraş
_________, sector _______, C.I. seria ______, nr. ______, data _________.
Semnătura __________

• Modificarea activităţilor comerciale aprobate conform prezentului acord atrage după sine obligativitatea solicitării unui nou
acord;

Se interzice orice alte amenajări (schelete metalice, închideri, copertine) în afara celor aprobate de Primăria Sectorului 6,
prin Arhitectul Șef al Sectorului 6;

Se interzice expunerea sau comercializarea mărfurilor în afara spațiului, fără a deține acord de funcționare în acest sens

Nerespectarea prezentului acord atrage după sine suspendarea sau anularea acestuia, după caz, sau aplicarea sancţiunilor
prevăzute de legislaţia în vigoare.

• Modificarea activităţilor comerciale aprobate conform prezentului acord atrage după sine obligativitatea solicitării unui nou
acord;

Se interzice orice alte amenajări (schelete metalice, închideri, copertine) în afara celor aprobate de Primăria Sectorului 6,
prin Arhitectul Șef al Sectorului 6;

Se interzice expunerea sau comercializarea mărfurilor în afara spațiului, fără a deține acord de funcționare în acest sens

Nerespectarea prezentului acord atrage după sine suspendarea sau anularea acestuia, după caz, sau aplicarea sancţiunilor
prevăzute de legislaţia în vigoare.

