DOMNULE

PRIMAR,

Subsemnatul ____________________________________ , reprezentant legal al S.C. (
I.I., I.F., P.F.A.) _______________________________________ cu sediul social în judeţul
_____________, localitatea _____________________, str. ___________________,
nr. _____ , bl. _____ , ap. ______ , telefon ______________ , înregistrată la Oficiul Reg. Com.
sub nr. J ___ / _______ / ________, cod unic de înregistrare ___________________, solicit
eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea de activităţi recreative (din grupa 932) ___________
având ca obiect de activitate _______________________conform cod CAEN ________

la

punctul de lucru ________________________________________________ pe o suprafata
totala de_________ mp, din care:
- suprafata de prestare

_____mp

- suprafata de depozitare _____ mp
- anexe-utilităti

_____ mp

Orarul de functionare solicitat ( in functie de zilele saptamanii):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Anexez prezentei urmatoarele documente:
a) Actul de identitate al administratorului si, daca e cazul, actul de identitate si delegatia
reprezentantului legal;
b) Statutul societăţii sau actul constitutiv (împreună cu actele adiţionale dacă este cazul);
c) Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului(CAEN revizuit 2);
d) Certificatul constatator conform Legii 359 / 2004 ( CAEN revizuit 2) ;
e) Actele legale de folosire a structurilor de vânzare (acte de proprietate, autorizaţie de
construire, certificat urbanism, contract de închiriere / comodat / locatiune / asociere in
participatiune, licenţa de comerţ stradal, dupa caz ) insotite de documentatie cadastrala /
plan de amplasament si releveu/ plan de situatie, dupa caz;
f) Autorizatia P.S.I. numai pentru categoriile de constructii si amenajari care se supun
avizării/ autorizării privind securitatea la incendiu, conform H.G. nr. 1739/ 2006
g) Fotografie a amplasamentului propus pentru avizare;
h) Actele legal încheiate cu furnizorii de servicii comunale ( salubritate);
i) Dosar de incopciat.

Am luat la cunostinta urmatoarele :
- taxa pentru eliberare autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica
este anuala si se achita integral, anticipat eliberarii acesteia, indiferent pe perioada
ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv;
- valabilitatea autorizatiei se prelungeste prin viza anuala pana la 31 martie al fiecarui
an, iar dupa termenul scadent se datoreaza majorari de intarziere in conditiile legii
Taxa de eliberare/vizare a autorizatiei pentru anul 2019, in functie de suprafata de
prestare:
< 100 mp

1419 lei;

intre 100,1mp - 300mp

2635lei;

intre 300,1mp - 500mp

3952lei;

> 500,1mp

5067lei.

Relații cu publicul : marți 09.00 – 12.00 si 13.00 – 15.00; joi 09.00 - 12.00

Data:
_____________

Semnătura reprezentantului legal şi
ştampila :
__________________

