
PRIMĂRIA SECTORULUI 6 – BUCUREȘTI      ANEXA NR. IIA                     
Serviciul Activitaţi Comerciale                            la H.C.L. Sector 6 nr. ......................  
 

                                  NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind eliberarea autorizaţiei pentru desfaşurarea activitaţilor de alimentaţie 

 publică/activitaţi recreativepe raza sectorului 6 
 
  I. Prin cererea nr........................................... solicită eliberarea autorizației de funcționare pentru desfășurarea 
activitaţilor de alimentaţie publică/activitaţi recreative, anexând în acest scop urmatoarele acte: 

  Documente 
necesare 

Documente 
verificate 

Certificat de înregistrare de la O.N.R.C. x   
Certificat constator Rev. 2 pentru punctul de lucru x   

Chitanţă de plată/Ordin de plată a taxei de alimentaţie publică/activitaţi 
recreative 

x 
 

Declaraţie de clasificare x 
 

Document de înregistrare sanitar-veterinar - D.S.V. x   

Autorizaţie sanitar-veterinară 
 

  

Notificare a condiţiilor igienico-sanitare    - D.S.P. x 
 

Autorizaţie de mediu 
 

  
Autorizaţie I.S.U. + Declarații Legea nr. 50/1991 și Legea 307/2006 

 
  

Adresa pe propria răspundere cu personalul calificat x 
 

Contract de închiriere/comodat/locaţiune/asociere/vânzare-cumpărare x   

Actul iniţial care atestă forma juridică de deţinere a spaţiului x   
Extras de carte funciară (dacă este cazul) 

 
  

Acordul asociaţiei de proprietari, acordul comitetului executiv actualizat 
la zi și acordul vecinilor direct afectați 

 
  

Plan de situaţie privind încadrarea în zonă 1:500; 1:2000 x   
Releveul spaţiului închiriat/plan amplasament instituţii - actualizat  x   
Autorizaţie de construire și proces verbal de recepție 

 
  

Aviz de amplasare şi plan vizat spre neschimbare 
 

  
Certificat de atestare fiscală eliberat de D.I.T.L. Sector 6, fără datorii x   
Contract încheiat cu o firma de salubrizare, factură şi chitanţă la zi x   
Adresă Administraţia Pieţelor Sector 6 că nu sunt datorii neachitate la zi 

 
  

Fotografie color de ansamblu a spaţiului/ chioşcului amplasat pe domeniul 
public 

x   

Acordul de funcţionare eliberat anterior x 
 

 

II. Documentele prezentate sunt în conformitate cu prevederile actelor normative: Legea                   
nr. 215/2001, O.U.G. nr. 99/2000, H.G. nr. 333/2003, O.G. nr. 21/1992, a H.C.L. Sector 6                 
nr. .................... și sunt suficiente prelucrării de către un reprezentant al Serviciului Biroul Unic. 
     În urma prelucrării dosarului am constatat că acestea îndeplinesc toate criteriile legale în vederea 
emiterii Autorizaţiei de funcţionare.  

    

Prelucrat:          
  Data……………………….. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 


