
Anexa 3b 

CERERE PENTRU ELIBERAREA 

ACORDULUI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE / 

AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 

DOMNULE PRIMAR, 

 
Subsemnatul _________________________________________________ reprezentant 

al 

comerciantului___________________________________________________________ 

(persoană fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a 

produselor şi serviciilor de piaţă)    

cu sediul în __________________________________, str.________________________, 

nr.___, ap._____, telefon_______________________. 

Vă solicit eliberarea acordului/ autorizaţiei şi orarului de funcţionare, în conformitate 

cu O.G. nr.99/2000, Legii nr. 650 din 2002, H.G. nr.333/2003, OUG 57/2019 privind 

Codul administrativ, HCL nr.6/2016 ,respectiv HCL nr.84/2014. 

Locul de desfăşurare a activităţii: ____________________________________________, 

str./pţa____________________, nr.___, bl.___, sc._____, et._____, ap.______. 

Obiectul  activităţii: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Orarul solicitat ( pentru fiecare zi a săptămânii ): _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

Anexez următoarele acte (xerocopii):  

 

1. Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului şi anexa la acesta sau 

certificatul constatator privind autorizarea funcţionarii sediului şi a punctelor de lucru; 

2. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului în conformitate cu Ordinul 

Guvernului nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - 

CAEN); 

3. Extrasul de C.F. sau contractul de închiriere, locaţie, abonament ocupare domeniul public; 

4. Autorizaţia de construire pentru construcţiile noi (realizate începând cu anul 2003); 

5. Autorizaţia sau avizul de prevenire şi stingere a incendiilor la unităţile care sunt amenajate în 

clădiri  cu destinaţia de comerţ, cultură sau turism  cu aria desfăşurată mai mare de 200 mp. 

respectiv la unităţile care sunt amenajate în clădiri cu destinaţia de baruri, cluburi ,discoteci, 

restaurante, centre comerciale, magazine şi supermagazine cu aria desfăşurată  mai mare de 

200 mp;   

6. Autorizaţia sanitar veterinară în cazul activităţilor de alimentaţie publică; 

7. Dovada îndeplinirii cerinţelor profesionale pentru personalul angajat în efectuarea de 

activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi alimentaţie publică; 

8. Agenţii economici ce desfăşoară la punctul de lucru activităţi de alimentaţie publică 

(restaurante, baruri, disco-bar, café-baruri şi altele similare) şi solicită orar de funcţionare 

după ora 22,00 prezintă şi acordul vecinilor  direct, afectaţi( după caz); 

9. Declaraţia pe propria răspundere privind structura de vânzare pentru unitatea de alimentaţie 

publică( declaraţie tipizată); 

10. Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei de funcţionare privind desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică (dacă este cazul); 

11. Taxa pentru emiterea acordului privind desfăşurarea activităţilor comerciale în municipiul 

Gheorgheni este de ........ LEI . 

  
Data _________                                           Semnătura  _________________ 


