
Anexa nr. 4 la H.C.L. Sector 2 nr. 15 / 11.03.2016

CERERE

pentru emiterea Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN

...............................................................................................

DOMNULE PRIMAR,

            SC/II/IF/PFA .................................................................................................................................................

înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr .........................................................................  posesor al autorizaţiei

nr................. ............................ având sediul în localitatea...........................................................................................

str................................................................................. , nr..................... , bl..................... , sc.............., ap................ ,

tel..........................., reprezentată prin......................... ..........................  în calitate de...............................................

posesor al CI/BI/paşaport nr......................................................... , serie ..................eliberat de ........................

Vă rog să aprobaţi emiterea Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor în conformitate cu Hotărârea

Consiliului Local al Sectorului 2 nr .................................................................. , pentru punctul de lucru situat

în........................................................................................................................................
Anexez prezentei următoarele documente, în două exemplare:
- Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;
- Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I., Î.F.) - după caz;
- Declaraţie punct de lucru - conform Ordin MFP nr. 1329/2004 - la Administraţia Finanţelor Publice;
- Declaraţie pe proprie răspundere privind tipul unităţii de alimentaţie publică - conform HG nr. 843/1999 - anexa nr.

4;
- Copii conforme cu originalul ale următoarelor avize/autorizaţii care stau la baza desfăşurării activităţi:
> Autorizaţia sanitară de funcţionare - emisă de Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti
> Autorizaţia sanitar - veterinară de funcţionare emisă de Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Bucureşti
              Aviz/autorizaţie emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului,
> Aviz/autorizaţie de securitate la incendiu (P.S.I.) - emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„ Dealul Spirii ” - Bucureşti – Ilfov sau copia solicitării ISU cu ștampilă și număr de înregistrare (cu mențiunea
conform cu originalul);
> Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca - emisă de Inspectoratul

Teritorial de Muncă Bucureşti
sau, în lipsa autorizaţiilor/avizelor, punctele de vedere în scris emise de autorităţile competente.
- Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau

concesionare etc.);
- Releveul spaţiului, din documentaţia cadastrală avizată sau întocmit de persoană autorizată (cu materializarea

caracteristicilor funcţionale - spaţiu deservire, pregătire-predare, de depozitare, anexe utilităţi);
- Autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - (în cazul efectuării modificărilor de

natură constructivă în spaţiul destinat desfăşurării activităţii sau în cazul construcţiilor noi pentru care s-a obţinut
autorizaţia de construire şi pentru care s-a efectuat recepţia);

- Contract de prestări servicii - salubritate şi după caz, ultima factură de plată;
- Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;
- Declaraţie notarială al reprezentantului legal al societăţii prin care menţionează că, până la obţinerea „Autorizaţiei

de desfăşurare a activităţilor”, nu desfăşoară activităţi la sediul social/sediu secundar pentru care a solicitat
Autorizaţia;

- Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizaţiei de desfășurare a activităţilor”, un exemplar.

                                                                                                                                 Semnătura (ştampila)
           Data


