
Model

CERERE

privind emiterea acordului pentru desfăşurarea de activităţi comerciale și servicii de piață

Domnule  Primar,

Subsemnatul______________________________, domiciliat în_________________ str. 
____________________________ nr. _______, bl._______, ap._______, în calitate de
________________________ la SC/PFA/II/IF____________________________________

înregistrată la registrul comerţului sub nr. de înmatriculare ____/______/________, cod unic 
________________, solicit obţinerea acordului pentru desfășurarea de activităţi comerciale permanente, 
de tipul _____________________, la punctul de lucru situat în Alexandria, str. __________________, nr. 
__, bl. ___________, cu suprafața desfășurată de_____________. 

Cod CAEN:___________

Cod CAEN:___________

Anexez următoarele documente, în copie:

ÿ Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
ÿ Certificat Constatator (anexă la Certificatul de înregistrare);
ÿ Documente privind provenienţa spaţiului;
ÿ Actul de identitate al reprezentantului legal;
ÿ după caz: 

- autorizație pentru securitate la incendiu însoțită de scenariul de securitate la incendiu și 
planurile de nivel ale spațiului/clădirii autorizate vizate spre neschimbare, emisă de 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pentru construcțiile și amenajările prevăzute în 
H.G.R. nr. 571/10.08.2016 privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care 
se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

- adresa de neîncadrare emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, obținută la data 

punerii în funcțiune pentru construcțiile și amenajările puse în funcțiune înainte de anul 2006.

ÿ Autorizație Direcția de Sănătate Publică, după caz;
ÿ Autorizație Direcția Sanitar Veterinar, după caz;
ÿ Autorizație Agenția de Protecția Mediului / punct de vedere;  
ÿ Contract de salubrizare;
ÿ Acordurile vecinilor, după caz;

În original - Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri  
ale bugetului local;
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile stipulate în prevederile 

Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și liberă circulație a acestor date. 

Data                                                                                           Semnătura (ştampila societăţii)

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



Model

CERERE

privind emiterea acordului pentru desfăşurarea de activităţi comerciale temporare

Domnule  Primar,

Subsemnatul______________________________, domiciliat în_________________ str. 
____________________________ nr. _______, bl._______, ap._______, în calitate de *) 
________________________ la SC/PFA/II/IF____________________________________

înregistrată la registrul comerţului sub nr. de înmatriculare ____/______/________, cod unic 
________________, solicit eliberarea acordului pentru desfășurarea de activităţi comerciale temporare, de 
tipul _____________________, pe str. ______________________________ cu suprafața desfășurată 
de_____________, în perioada______________________________. 

Activitatea desfășurată:  _____________________________________________________

Cod CAEN:___________

Cod CAEN:___________

Anexez următoarele documente:

ÿ Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
ÿ Certificat constatator (anexă la Certificatul de înregistrare);
ÿ Actul de identitate al reprezentantului;
ÿ Contract pentru marca de produs sau serviciul promovat(pentru campanii promoționale);
ÿ Pliante (fotografii) cu produsul/serviciul promovat(pentru campanii promoționale).

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile stipulate în prevederile 
Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și liberă circulație a acestor date. 

Data Semnătura (ştampila societăţii)

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



Model

Cerere pentru eliberarea Aviz orar de funcţionare

Domnule Primar,

Subsemnatul______________________________, domiciliat în _________________ str. 
____________________________  nr. _______, bl._______, ap._______, în calitate de  
_________________________*) la SC/PFA/II/IF___________________________________

înregistrată la registrul comerţului sub nr. de înmatriculare _______/_______/________, cod unic 
_______________ , solicit  eliberarea AVIZ ORAR DE FUNCŢIONARE,  la punctul de lucru situat în 
Alexandria, str.__________________, nr.______, bl.____, pentru următorul ORAR DE 
FUNCŢIONARE: 

Luni – Vineri, între orele: ________________________

Sâmbătă, între orele: ____________________________

Duminică, între orele: ___________________________

Atașez următoarele documente:

ÿ Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
ÿ Certificatul constatator;
ÿ Copie acord.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile stipulate în prevederile 
Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și liberă circulație a acestor date.

Data   Semnătura (ştampila societăţii) 

………………………………                                          ..............................................................



Model

Cerere eliberare autorizație de alimentație publică

Domnule  Primar,

Subsemnatul______________________________, domiciliat în_________________ str. 

_______________________ nr. _______, bl._______, ap._______, în calitate de 

_________________________solicit eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație 

publică a unității de tip ____________, cod CAEN______________din str. _____________________,nr. 

_______, aparținând S.C. __________________S.R.L. cu cu suprafața desfășurată de ________________ 

și numărul de locuri__________.

Anexez documentația :

ÿ certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
ÿ certificatul constatator pentru punctul de lucru; 
ÿ act constitutiv al societăţii; 
ÿ actul de deţinere legală a spaţiului;
ÿ autorizația DSP / punct de vedere;
ÿ autorizația DSV/ punct de vedere;
ÿ după caz: 

- autorizație pentru securitate la incendiu însoțită de scenariul de securitate la incendiu și 
planurile de nivel ale spațiului/clădirii autorizate vizate spre neschimbare, emisă de 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență, pentru construcțiile și amenajările prevăzute în 
H.G.R. nr. 571/10.08.2016 privind aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care 
se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

- adresa de neîncadrare emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, obținută la data 

punerii în funcțiune pentru construcțiile și amenajările puse în funcțiune înainte de anul 2006.

ÿ Copie autorizație Direcția de Sănătate Publică, după caz;
ÿ Copie autorizație Direcția Sanitar Veterinară, după caz;
ÿ Copie autorizație Agenția de Protecția Mediului / punct de vedere;  
ÿ Declarație pe propria răspundere conform H.G.R. nr. 843/1999 privind numărul de locuri 

pentru consumatori și suprafața desfășurată;
ÿ Contract de salubrizare;
ÿ Acordurile vecinilor, după caz;

În original – Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte 
venituri  ale bugetului local;
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile stipulate în prevederile 

Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și liberă circulație a acestor date. 

Data Semnătura

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



Model

Cerere vizare autorizație de alimentație publică

Subsemnatul _______________________________________________________, domiciliat în 
___________________________________, strada _____________________________________, nr. 
___________, bloc ____________, scara _____________, etaj ___________, ap. ___________, în 
calitate de _____________________________________________, solicit vizarea autorizației privind 
desfășurarea activității de alimentație publică a unității de tipul 
____________________________________________, cod CAEN ___________________, din strada 
_____________________________________________________, nr. ________________, aparținând 
_________________________________________________, cu suprafața de ______________ și 
numărul de locuri _______________.

Anexez următoarele documente:

- Declarație pe propria răspundere;
- Certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale 

bugetului local;
- Autorizația de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile stipulate în prevederile 
Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și liberă circulație a acestor date. 

Data                                      Semnătura

_________________________                                                          _________________________


