
 
Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 215 /20.07.2018

 

 

 

C E R E R E  

pentru obţinerea Avizului de ocupare temporară a locului public privind amplasarea de 
"agregate frigorifice în vederea desfăşurării activităţii de comercializare băuturi 
răcoritoare,- îngheţată, alte produse alimentare preambalate şi automate de cafea"  

 
DOMNULE PRIMAR  

S.C./I.I./P.F.A. 

înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr .................................................................................... având 

sediul în localitatea ........................................... str .................................................................................. , 

nr , bl . , sc ......... , et ....... , ap .... , tel .......... , reprezentată prin ..... ....................., în calitate de  .............  

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

Vă rog să aprobaţi amplasarea temporară a unui nr. de  .................  agregate frigorifice (lăzi 
îngheţată, vitrine) şi automate de cafea ce vor ocupa în total suprafaţa de  .......................  mp în faţa 

punctului de lucru situat în  ......................................................................................................................  

pentru perioada..................................................  

Menţionez că la punctul de lucru desfăşor activitatea de ...........................................................  
Anexez prezentei cereri următoarele documentele şi mă angajez să respect condiţiile de aprobare specificate în 
anexa nr. 1 la H.C.L.S2  nr._________/ 2018: 
□ Act identitate - B.I./C.I. a reprezentantului legal (copie); 
□ Imputernicire/procură notarială (în cazul neprezentării administratorului/asociatului societăţii) 

(original). 
□ Certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului (copie); 
□ Certificatul constatator pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (copie); 
□ Dovada deţinerii spaţiului comercial (act de proprietate, comodat, contract de închiriere, etc.) (copie); 
□ Planuri cadastrale scara 1:500 (2 exemplare) actualizate, cu marcarea amplasamentului şi a 

dimensiunilor suprafeţei ce va fi ocupată (trotuarele să fie mai late de 2 m pentru a nu stânjeni  circulaţia 
pietonală sau a circulaţiei pe benzile pentru biciclişti (original); 

□ Chitanţa de plată a taxei pentru eliberarea avizului în valoare de 13 lei conform anexei nr. 1 pct. 
7.2 la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. 218/10.12.2015 (copie). 

□ Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice, înregistrată la DVBL 
Sector 2, conform anexelor 2.4 şi 2.5 la Normele metodologice ale H.C.G.M.B. nr. 218/10.12.2015, 
(copie). 

□ Chitanţa de plată a taxei pentru ocuparea locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 
(copie); 

 

 

Data ...........................                                                                         Semnătura .....................................  
Persoana de contact........................ 
Telefon:........................... 

 
 


