ANEXA 5 la H.C.L. SECTOR 6..............

Domnule Primar

Subsemnatul/a…………………………………………………
reprezentant
al
S.C./P.F.A/I.I ……………………………………………………………….cu sediul în
…………………………………………………………………………tel………………
posesor al B.I./ C.I. seria………. Nr………….eliberat de……………………….la
data de ……………….domiciliat în localitatea…………………………… strada
………… … … …………nr. …….bl….., scara………, Ap…….. Sector/Judeţ…….
Vă rog să-mi aprobaţi eliberarea Acordului/Autorizației de Funcţionare pentru :
Punctul de lucru (spaţiu definitiv, spaţiu provizoriu) situat în Str........... ... ....... .......
..........., Nr.....,BL......., Sc. .... Ap......... Sector/Judeţ.............. , tel........................
Suprafaţa...................din care :
- suprafaţă de vânzare..........................
- depozitare...........................................
- anexe.................................................

Având ca obiect de activitate (Coduri CAEN ) ...........................................
..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.................................................
Orar de funcţionare ( punct de lucru) ............................................
............................................

Documentele anexate la cerere sunt enumerate pe verso.

Data……………………

Semnătura………………..
(Ştampila)

Anexez prezentei cereri copii conform cu originalul după următoarele
documente:

















1. Certificat de înregistrare
2. Certificat constatator pentru punctul de lucru – Rev 2
3. Actul de deţinere al spaţiului + actul iniţial care atestă forma juridică de
deţinere a spaţiului comercial
a) proprietate b) închiriere c) subînchiriere d) locațiune şi acordul
proprietarului
- actul prin care s-a autorizat schimbarea de destinaţie în spaţiu
comercial, dacă este cazul
- autorizaţia de construire pentru construcţiile aflate pe domeniul privat,
dacă este cazul
- autorizaţie de construire sau Avizul de amplasare, pentru construcţiile
provizorii amplasate pe domeniul public, dacă este cazul
4.B.I./C.I. titular /asociat/ persoană împuternicită să depună documentaţia de
autorizare
5. Avize/acorduri/autorizaţii emise de alte autorităţi/instituţii publice în
funcţie de specificul activităţii care urmează a fi autorizată, precum şi a
spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea:
a) autorizaţie de mediu, dacă este cazul;
b) aviz/autorizaţie PSI;
c) autorizaţie sanitară de funcţionare;
d) autorizaţie sanitar- veterinară de funcţionare;
e) autorizaţie R.A.R., dacă este cazul;
f) autorizaţie pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase, aliaje ale
acestora şi pietre preţioase, dacă este cazul;
g) certificat de clasificare a licenţelor şi brevetelor de turism, dacă este cazul;
Acordul Asociaţiei de proprietari + tabelul nominal cu locatarii direct
afectaţi;
Declarație de impunere privind ocuparea domeniului public;
Contract prestări servicii catering – dacă este cazul
Contract încheiat cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare
Imputernicire de reprezentare a agentului economic pentru depunere/ ridicare
accord/autorizație de funcţionare;
Dovada achitării taxei pentru eliberarea acordului/autorizației de funcţionare

Am depus un număr de ……….file
Data……………………

Semnătura………………..
(Ştampila)

