ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEȘTI

Anexa nr. 3

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
privind îndeplinirea condițiilor de autorizare
Subsemnatul
__________________cu domiciliul în
localitatea _____________,
judeţul_____________, strada ___________________, nr. __, bl. ___, sc _____, ap. ___ ,
legitimat cu BI/CI seria ____ nr. __________ CNP _______________ , în calitate de
administrator la S.C./P.F.A./Î.I./I.F. ______________________________ înregistrată la
Registrul comerţului sub nr. de înmatriculare ______/_______/______, cu sediul social în
judeţul
______________, localitatea _____________, str.____________, nr.___,
bl.___,
ap.___,
având
structura
economică ________________________
situată în Onești, strada ___________________, nr.______, bl.__, sc.___, et. ___, ap.___,
pentru care solicit eliberarea autorizaţiei /acordului de funcţionare pentru desfăşurarea
activităţii de___________________________CAEN _____________________________,
declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile prevăzute la art.326 - Falsul în declaraţii,
conform prevederilor Codului Penal, că pentru structura economică mai sus menţionată:

 Am cunoştinţă ca am obligația si deţin toate avizele/autorizaţiile acorduri /licențe sau documente
specifice activităţii desfăşurate de la instituţiile abilitate, necesare desfășurării activității (DIRECTIA
DE URBANISM, ISU, DSV-SA, DSP, Agenţia pentru Protecţia Mediului, ITM, etc, după caz),
cu excepția ............................................................................*(daca este cazul)
 Am înțeles că sunt direct răspunzător de funcţionarea din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar,
prevenirea incendiilor conform prevederilor Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
protecţia mediului, precum şi de respectarea oricăror norme legale specifice domeniului de activitate
desfășurat;
 Am cunoştinţă şi respect legislaţia în vigoare privind acustica în zonele urbane, în funcţie de specificul
acestora (zone rezidenţiale sau protejate, zone comerciale şi/sau turistice), conform prevederilor
Ordinului MDRAP nr.3384/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice ,,Normativ privind acustica în
construcţii şi zone urbane, indicativ C 125-2013”, ale Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.119/2014
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 sunt îndeplinite cerinţele şi criteriile în baza cărora se va elibera autorizaţia/acordul de funcţionare
pentru desfăşurarea activităţii prevăzute și mă oblig să respect toate obligațiile prevăzute în
Regulamentul cadru privind autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în municipiul Oneşti
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.131/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 Ma oblig să obțin orice alte autorizări/avize/licențe sau documente similare care vor fi necesare ca
urmare a eventualelor modificări legislative sau care nu pot fi obținute în lipsa prezentei
autorizații/acord de funcționare.
 Am luat la cunoștință de faptul că în cazul în care se va constata că nu dețin unul din documentele
necesare desfășurării activității, autorizația/acordul de funcționare poate fi anulat/ă, fără a avea dreptul
de a solicita restituirea sumelor achitate în scopul autorizării.
 Am inteles faptul ca am obligatia de a pune la dispozitia organelor de control din cadrul Primariei
Onesti oricare din documentele necesare in vederea autorizarii, in cadrul actiunilor de control sau la
cerere.

Nume şi prenume,
____________________
Data, ______________
Semnătura,
_____________________
*se anexeaza declaratia pe proprie raspundere – formular tip

