
      Anexa nr. 1 la HCLS2 nr. 65/29.03.2019 

METODOLOGIA 

de emitere a Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561 - 

Restaurante, 563 - Baruri si alte activităţi de servire a băuturilor si 932 - Alte activităţi recreative 

şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

 

I. Dispoziţii generale  

Art. l  (1) Activitatea de desfăşurare a activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 

563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive 

poate fi desfăşurată de comercianţii autorizaţi în condiţiile Legii nr. 359/2004, pentru persoanele 

juridice, respectiv societăţi comerciale, regii autonome, organizaţii cooperatiste şi ale Ordonanţei de 

Urgență nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, precum şi de către alte persoane juridice ce pot 

desfăşura activităţi conexe prevăzute de grupele CAEN mai sus menţionate, care nu necesită, conform 

legii, înregistrarea la Registrul Comerţului. 

(2) Prin prezenta metodologie sunt reglementate condiţiile de emitere a Autorizaţiei privind 

desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi 

de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti, denumită în cele ce urmează „Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor” 

precum şi perioada de valabilitate a acesteia, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare 

privind stabilirea unor reguli generale de exercitare a acestor activităţi. 

(3) Definiţia: Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 
561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi 
recreative şi distractive  reprezintă actul administrativ eliberat de autoritatea locală care atestă ca sunt 
îndeplinite cerinţele prevăzute la Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/2015 *actualizată* - pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal (art. 475, pct. 3) şi a Legii nr. 207/2015 -
privind Codul de procedură fiscală, şi a H.C.G.M.B. nr. 236/2018 – privind stabilirea nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2019. 

II. Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor 

Metodologia de emitere 

Art. 2.  Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor se emite cu condiţia îndeplinirii cumulative a 

următoarelor criterii: 

a. dovada deţinerii legale a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea; 

b. respectarea planului general de dezvoltare urbană referitor la funcțiunile admise; 

c. desfăşurarea unor activităţi comerciale care se încadrează în normele de convieţuire 

socială, ordine şi linişte publică. 

 

Art. 3 Modelul autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor este prevăzut în anexa nr.2 la Hotărâre. 

 

Art. 4 (a) „Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor” se emite la cerere, agenţilor economici 

care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică sau alte activităţi recreative sau distractive- 

formularele cererilor regăsindu-se în anexele nr. 3 şi 4, la prezenta hotărâre. 

             (b) Nu se vor emite autorizaţii de desfăşurare a activităţilor pentru construcţiile expertizate 

tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, indiferent de forma de 

proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă, până la finalizarea lucrărilor de intervenţie 

realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiilor existente  cu 

excepţia modificărilor intervenite prin lege. 



Art.5. a) Cererea pentru emiterea „Autorizaţiei privind desfăşurarea  activităţilor prevăzute în 

grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”(Anexa 3) se 

va depune la sediul Poliţiei Locale Sector 2 din şos. Pantelimon nr. 27, Sector 2 şi va fi însoţită de 

următoarele documente: 

- 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.) - 

după caz; 

- Declaraţie pe proprie răspundere privind tipul unităţii de alimentaţie publică (înregistrată la Poliția 

Locală Sector 2) - conform H.G.R. nr. 843/1999 - anexa nr. 5; 

- Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii (act proprietate, contractul de închiriere, 

asociere sau concesionare etc.) și schița anexă; 

- Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic; 

- Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor”; 

- Dovada înregistrări cererii pentru funcționare de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor; 

- Dovada depunerii cererii pentru avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu, conform 

prevederilor din Anexa nr.  1,  capitolul II, litera a și b din H.G. nr. 571/2016; 

- Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2; 

- Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de 

depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa) 

 

b) Cererea pentru emiterea „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităților prevăzute în grupa 

CAEN 932 - Alte activităţi recreative şi distractive”(Anexa 4) se depune la sediul Poliţiei Locale 

Sector 2 din şos. Pantelimon nr. 27, sector 2 şi va fi însoţită de următoarele documente: 

- 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.) - 

după caz; 

- Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii (act proprietate, contractul de închiriere, 

asociere sau concesionare etc.) și schița anexă; 

- Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic; 

- Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizaţiei privind desfășurarea activităţilor”; 

- Dovada înregistrări cererii pentru funcționare de la  Direcția Sanitară Veterinară și pentru 

Siguranța Alimentelor; 

- Dovada depunerii cererii pentru avizarea și autorizarea privind securitatea la incendiu, conform 

prevederilor din Anexa nr.  1,  capitolul II, litera a și b din H.G. nr. 571/2016; 

- Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2; 

- Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de 

depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa) 

 

      c) Nu vor fi înregistrate decât cererile însoţite de documentaţia completă. 

       d) Pentru soluţionarea cererilor depuse conform reglementărilor prevăzute la lit. (a) şi (b), Poliţia 

Locală Sector 2 Bucureşti, prin personalul de specialitate desemnat, va întocmi un referat privind 

legalitatea solicitării, bazat pe analizarea documentației depuse la dosar. Pentru construcțiile care se 

încadrează în prevederile H.G. nr. 571/2016, Serviciul Prevenire și Control Împotriva Incendiilor din 

cadrul Poliției Locale Sector 2 va informa de îndată Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

„Dealul Spirii” București – Ilfov, în vederea aplicării măsurilor legale stabilite exclusiv în 

competența acestei autorități (aviz/autorizație I.S.U.). 

 

 

 

 



Art. 6 
1) Documentaţia necesară pentru obţinerea  Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 

prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activităţi de servire a 

băuturilor și 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, se depune la sediul Poliţiei Locale 

Sector 2 din Şoseaua Pantelimon nr.27, Sector 2, Bucureşti, într-un singur exemplar şi va fi 

repartizată Compartimentului Autorizare Agenţi Economici din cadrul Direcţiei Control, 

Serviciul Control Comercial și Autorizare. 

 

2) Personalul de execuţie din cadrul Compartimentului Autorizare Agenţi Economici va întocmi 

Referatul prin care se propune emiterea „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în 

grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activităţi de servire a băuturilor si 932 - Alte 

activităţi recreative şi distractive”, după care acesta va fi înaintat spre avizare Şefului Serviciului 

Control Comercial şi Autorizare şi Directorului Direcţiei Control. 

3) Personalul de execuţie din cadrul Compartimentului Autorizare Agenţi Economici completeză 

formularul de autorizare privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561 - 

Restaurante, 563 - Baruri și alte activităţi de servire a băuturilor și 932 - Alte activităţi recreative şi 

distractive şi îl înaintează spre aprobare Directorului General al Poliţiei Locale Sector 2, însoţit de 

Referatul prin care se propune emiterea Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor împreună cu 

documentaţia aferentă. 

4) Formularul autorizaţiei (Anexa 2) va fi tipărit strict pentru obiectivul şi activitatea pentru care a fost 

solicitată, asigurându-se elemente de securizare necesare şi va cuprinde : 

- date de identificare a solicitantului; 

- datele de identificare a obiectivului autorizat; 

- activitatea autorizată; 

- semnătura p. Primarul Sectorului  2. 

5) Autorizaţia se întocmeşte în 2 exemplare - exemplarul 1 cartonat, care va fi eliberat solicitantului și 

exemplarul 2 necartonat, care va rămâne în evidenţa Serviciului Control Comercial şi Autorizare -

Compartimentul Autorizare Agenţi Economici. 

6) „Autorizaţia  privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - 

Baruri si alte activităţi de servire a băuturilor și 932 - Alte activităţi recreative şi distractive”, se 

înregistrează în baza de date a Serviciului Control Comercial şi Autorizare - Compartimentul 

Autorizare Agenţi Economici. 

7) Documentaţia de autorizare se arhivează şi se păstrează în cadrul Serviciului Control Comercial şi 

Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenţi Economici. 

8) Rezolvarea solicitării se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. 

Eliberarea către reprezentantul societăţii comerciale/I.I./P.F.A. a “Autorizaţiei privind desfăşurarea 

activităţilor” se realizează la sediul Poliţiei Locale Sector 2  din Şoseaua Pantelimon nr. 27, sector 2, 

autorizaţia fiind însoţită de un exemplar al Declaraţiei pe proprie răspundere privind tipul unităţii de 

alimentaţie publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) pe care se va aplica ştampila Poliţiei 

Locale Sector 2, pe baza de semnătură, pe copia autorizaţiei. 

9) „Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor” se păstrează de către solicitant la sediul/punctul de 

lucru pentru care a fost eliberată şi se afişează la loc vizibil, în original. 

 

 

 

Art.7   
1) Valoarea taxei privind emiterea autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor este cea prevăzută 

de Codul Fiscal şi de H.C.G.M.B, după caz. 



2) Taxa pentru emiterea/vizarea anuală a autorizaţiei se încasează de către Direcţia Venituri 

Buget Local, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, şi 

a H.C.G.M.B. nr. 236/2018, respectiv 3.039 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv, şi 

4.052 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp. 

3) Taxa pentru emiterea/vizarea anuală a Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor se 

face venit la bugetul local. 

 

 

 

III. Perioada de valabilitate 

Art.8 - 1) „Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor” este valabilă pe toată durata în care 

agentul economic îndeplineşte cumulativ condiţiile care au stat la baza emiterii ei, cu obligativitatea 

achitării taxei anual și obținerii vizei în perioada 01–31.12 a fiecărui an de funcționare. 

2) La modificarea condiţiilor iniţiale de desfăşurare a activităţilor/obiect activitate, punct de lucru - 

agentul economic va solicita emiterea unei noi „Autorizaţii privind desfăşurarea activităţilor”, în 

conformitate cu situaţia nou creată. 

 

3) În cazul modificării caracteristicilor funcţionale (modificări de natură constructivă la interior sau 

exterior), privind unitatea de alimentaţie publică pentru care s-a emis autorizaţia, precum şi la 

modificarea sediului social sau a punctului de lucru,  agentul economic are obligaţia notificării Poliţiei 

Locale Sector 2 prin depunerea unei declaraţii tip -anexa nr.5- cu noile caracteristici funcţionale - 

precum și dovada legală care stă la baza modificării caracteristicilor iniţiale. 

           IV.         Vizarea Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor  

Art.9 - (1) Titularul autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor, este obligat să solicite viza anual, 

în perioada 01–31.12,  conform Ordonanţei de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015, privind Codul Fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, şi a 

H.C.G.M.B. nr. 236/2018. 

2) Cererea pentru vizarea anuală a „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele 

CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”(Anexa 6) se va depune 

la sediul Poliţiei Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 şi va fi însoţită de următoarele 

documente prezentate de agentul economic: 

- 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.) - 

după caz; 

- Declaraţia pe proprie răspundere privind tipul unităţii de alimentaţie publică - conform HG nr. 

843/1999 - anexa nr. 5 (înregistrată la Poliția Locală Sector 2); 

- Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii (actul proprietate, contractul de închiriere, 

asociere sau concesionare etc.) și schița anexă; 

- Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic; 

- Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor”; 

- Dovada obținerii autorizării privind securitatea la incendiu, conform prevederilor din Anexa nr.  1,  

capitolul II, litera a și b din H.G. nr. 571/2016 sau Declarația pe propria răspundere privind stadiul 

obținerii acesteia;  

- Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de 

depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa). 

 



3) Cererea pentru vizarea anuală a „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităților prevăzute în 

grupa CAEN 932 - Alte activităţi recreative şi distractive”( Anexa 7) se depune la sediul Poliţiei 

Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 şi va fi însoţită de următoarele documente: 

- 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.) - 

după caz 

- Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii (actul de proprietate, contractul de închiriere, 

asociere sau concesionare etc.) și schița anexă; 

- Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic; 

- Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor”; 

- Dovada obținerii autorizării privind securitatea la incendiu, conform prevederilor din Anexa nr.  1,  

capitolul II, litera a și b din H.G. nr. 571/2016 sau Declarația pe propria răspundere privind stadiul 

obținerii acesteia;  

- Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de 

depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa). 

 

 

4) Documentaţia necesară pentru vizarea „Autorizației privind desfăşurarea activităţilor 

prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activităţi de servire a băuturilor 

si 932 - Alte activităţi recreative şi distractive”, se depune la Sediul Poliţiei Locale Sector 2 din Şos. 

Pantelimon nr. 27, Sector 2, Bucureşti, într-un singur exemplar şi va fi repartizată 

Compartimentului Autorizare Agenţi Economici din cadrul Direcţiei Control, Serviciul Control 

Comercial și Autorizare. 

5) După primirea dosarului înregistrat, personalul de execuţie din cadrul Compartimentului Autorizare 

Agenţi Economici va întocmi Referatul prin care se propune vizarea „Autorizaţiei privind 

desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri si alte activităţi 

de servire a băuturilor si 932 - Alte activităţi recreative şi distractive”,  după care acesta va fi înaintat 

spre avizare Şefului Serviciului Control Comercial şi Autorizare şi Directorului Direcţiei Control. 

6) Personalul de execuţie din cadrul Compartimentului Autorizare Agenţi Economici completează 

formularul de vizare a „Autorizaţiei  privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561 

- restaurante, 563 - Baruri si alte activităţi de servire a băuturilor si 932 - Alte activităţi recreative şi 

distractive” şi îl înaintează spre aprobare Directorului General al Poliţiei Locale Sector 2 însoţit de 

Referatul prin care se propune vizarea autorizaţiei împreună cu documentaţia aferentă. 

7) Documentaţia de autorizare privind desfăşurarea activităţilor se arhivează şi se păstrează în cadrul 

Serviciului Control Comercial şi Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenţi Economici. 

8) Rezolvarea solicitării se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii. 

9) Respingerea cererii va fi motivată şi comunicată solicitantului de către reprezentanţii 

Compartimentului Autorizare Agenţi Economici. 

 

V. Retragerea/suspendarea „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor din grupele 

CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor și 932 - Alte 

activităţi recreative și distractive”. 

 

Art.10 
 

1) Retragerea „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor” se realizează la propunerea 

organului constatator, respectiv al Poliţiei Locale Sector 2, în următoarele situaţii: 

a) lipsa dovezii deţinerii legale a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea. 

2) Retragerea „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor” se face prin decizie emisă de 



Directorul General al Poliţiei Locale Sectorului 2, la propunerea Compartimentului Autorizare 

Agenţi Economici, ca urmare a înştiinţării făcute de către organele constatatoare din cadrul 

serviciilor de specialitate ale Poliţiei Locale Sector 2. 

 

3) Un exemplar al deciziei se transmite agentului economic, prin poştă, de către Compartimentul 

Autorizare Agenţi Economici odată cu solicitarea scrisă către acesta de predare a exemplarului orignal 

al autorizaţiei. 

4) După comunicarea deciziei agentului economic, agentul constatator din cadrul Poliţiei Locale 

Sector 2 va lua măsuri, conform O.G. nr. 99/2000 *republicată*, de suspendare a activităţii. 

 

Art.11 
1) Suspendarea  „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor” se realizează la propunerea 

organului constatator, respectiv al Poliţiei Locale Sector 2 în următoarele situaţii: 

a) încălcarea repetată a Legii nr. 61/1991 *republicată*, constatată prin proces verbal de 

către Poliţia Locală Sector 2. 

 Suspendarea intervine pe o perioadă de la 30 de zile la 3 luni de la data săvârşirii 

contravenţiei, fiind considerată perioadă de monitorizare. 

 

2) Suspendarea  „Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor” se face prin decizie emisă de 

Directorul General al Poliţiei Locale Sectorului 2, la propunerea Compartimentului Autorizare 

Agenţi Economici ca urmare a înştiinţării făcute de către organele constatatoare din cadrul 

serviciilor de specialitate ale Poliţiei Locale Sector 2. 

 

 

3) Un exemplar al deciziei se transmite agentului economic, prin poştă, de către Compartimentul 

Autorizare Agenţi Economici odată cu solicitarea scrisă către acesta de predare a exemplarului original 

al autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii. 

4) După comunicarea deciziei agentului economic, agentul constatator din cadrul Poliţiei Locale 

Sector 2, va lua măsuri conform O.G. nr. 99/2000 *republicată*, de suspendare a activităţii. 

 

VI.        Dispoziţii finale 

Art.12 Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre se sancţionează potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. 
 
Art.13  Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor agenţilor economici ce desfăşoară activităţi 
în clasa CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte 
activităţi recreative şi distractive. Compartimentul de specialitate din cadrul Poliției Locale Sector 2 
va coopera cu instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniu, privind funcţionarea acestor agenţi 
economici. 
 

Art.14 Polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua anual verificări la agenții economici 

ce au obținut/vizat Autorizația privind desfășurarea activităților, conform Planului anual de acțiune 

aprobat.   

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

RADU GHEORGHE 


