DOMNULE PRIMAR,

ANEXA NR.1
nr.____________________

S.C./ P.F.A./I.I./I.F. __________ ____________________________________
înmatriculată la Registrul comerţului cu nr______/______/___________, cod unic de
înregistrare ________________, cu sediul social în loc._______________________,
str___________________, nr. ____, bl. ___, sc ____, ap. ____, jud.____________________,
legal reprezentată prin _________________________________
, cu domiciliul în
loc.______________________, str.________________________, nr.___, bl.____, sc.__,
ap.____,
jud.___________________________
C.I/B.I.serie____,
nr.___________,
CNP________________________, având date de contact: tel._______________________,
fax _________________, e-mail________________________________________.
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor
comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Onești, aprobat prin H.C.L. nr. 131/2012 cu
modificările și completările ulterioare, în calitate de reprezentant legal / împuternicit
_______________________________, conform ____________________ (se trece nr.documentului
din
partea
societatii
de
imputernicirea
acolo
unde
este
cazul)
având
CNP________________________ legitimat
cu
C.I/B.I.
serie____,
nr._________,
tel.__________________________, e-mail:______________, solicit eliberarea

AUTORIZAȚIEI DE FUNCŢIONARE / ACORDULUI DE FUNCȚIONARE
○ Sediu

pe raza municipiului Onești la:
○ Punct de lucru
○ La terti
○ Terasa sezoniera

Denumire comercială __________________________________________________

Cod CAEN _________________________________________________________
Adresă* : str. ____________________, nr. __, bl. ___,

sc. ___, et. __, ap. ______,

Zona _______________________________________________________________
Suprafaţă
totală
imobil
structura
de
vanzare/comert/prestari
servicii:
________________________ (m.p.). În vedere autorizarii se depun documente doveditoare din care
rezulta faptul ca exercitiul comercial se desfasoara intr-un spațiu autorizat avand destinația solicitată. Nu se
pot autoriza pentru exercitiu comercial imobilele care au destinatia de locuință potrivt inscrisurilor depuse sau
orice imobile in care destinatia nu este cea corespunzatoare obiectului de activitate solicitat.

Suprafață teren aferent _______________ (m.p.) pentru un număr de _____________locuri
parcare. (dacă este cazul).
Perioada pentru care se solicită autorizarea ___________________
ORAR DE FUNCŢIONARE:
________________________________________________________________________________
Anexez prezentei documentaţia necesară în vederea obţinerii Autorizatiei de funcţionare.
Declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute la art.326 - Falsul în
declaraţii, conform prevederilor Legii nr.286/17.07.2009, actualizată, privind Cod Penal, că
actele depuse în copie sunt conforme cu realitatea.

Nume şi prenume si semnătură,
Data
_________________

______________________

* se completeaza pentru cererile aferente punctului de lucru sau teraselor sezoniere

FIȘĂ VERIFICARE AUTORIZARE ECONOMICĂ

#

DOCUMENT
1. Cerere pentru eliberarea autorizației de funcţionare completată integral
2. Copie act de identitate reprezentant legal
Copie act de identitate imputernicit al acestuia, dupa caz;
3. Certificatul de înregistrare la Oficiul registrului comerţului,
4. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru cu codurile CAEN
specifice activităţii desfăşurate, conform Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului
și a Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Dovada deţinerii legale a spaţiului, a faptului că este edificat în conformitate cu
prevederile legale și are destinația necesară desfășurării activității economice. Se va
anexa după caz:
1. titlul de proprietate valabil pentru bunul imobil, respectiv: contract de vânzarecumpărare/certificat de moștenitor/hotărâre judecătorească, etc., având anexat
extras de carte funciară nu mai vechi de 90 de zile,
2. autorizație de construire și plan anexă, proces- verbal de recepție finală la
terminarea lucrărilor; având anexat extras de carte funciară nu mai vechi de 90 de
zile;
3. contract de închiriere/de comodat, etc. încheiat în formă autentică sau sub
semnătură privată dacă este însoțit de extras de carte funciară nu mai vechi de 90
de zile;
6. În cazul în care spațiul aferent punctului de lucru se află pe terenul proprietate a
Municipiului Onești se va prezenta și actul de deținere al terenului încheiat cu
proprietarul, respectiv contractul de închiriere/concesiune/proces-verbal de ocupare loc
public, etc.
7. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului cu privire la deținerea tuturor
avizelor/autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității, conform legislației în
vigoare - formular tip.
8. Dovada achitării taxei de autorizare și a taxei de alimentație publică, după caz, în
cuantumurile stabilite anual prin hotărârea consiliului local.
9. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului cu privire la obținerea
avizelor/autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității, conform legislației în
vigoare sau a inscrierii in cartea funciară (dacă e cazul)
10. Acord prelucare date cu caracter personal

DA

NU

Analizand documentația depusă propun:
1.

Aprobarea cererii de autorizare și emiterea Autorizației/Acordului de funcționare pentru o perioada de ____________

2.

Respingerea cererii de autorizare activitatii economice motivat de __________________________________________

3.

Observatii: _____________________________________________________________________________________

Aprobat,
Primar,
Victor Laurentiu Neghina

Avizat,
Sef Serviciu Poliție Locală

Întocmit,
Compartiment Autorizări,
Ionut Chetraru

