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Anexa nr. 1
La regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor comerciale
şi a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria
Model
CERERE
privind emiterea acordului pentru desfăşurarea de activităţi comerciale si servicii de piata
Domnule Primar,
Subsemnatul______________________________,
domiciliat
in_________________
str.
____________________________ nr. _______, bl._______, ap._______, in calitate de
________________________ la SC/PFA/II/IF____________________________________
înregistrată la registrul comerţului sub nr. de înmatriculare ____/______/________, cod unic
________________, solicit obţinerea acordului pentru desfasurarea de activităţi comerciale permanente, de
tipul _____________________, la punctul de lucru situat în Alexandria, str. __________________, nr. __,
bl. ___________, cu suprafata desfasurata de_____________.
Cod CAEN:___________
Cod CAEN:___________
Anexez următoarele documente:
 Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
 Certificat Constatator (anexă la Certificatul de înregistrare);
 Documente privind provenienţa spaţiului;
 Actul de identitate al reprezentantului legal;
 Copie autorizatie Directia de Sanatate Publica, dupa caz;
Copie autorizatie pentru securitate la incendii sau aviz PSI, dupa caz, de la Inspectoratul pentru
Situatii de Urgenta si punct de vedere pentru autorizatiile/avizele eliberate inainte de 01.12.2015;
 Copie autorizatie Directia Sanitar Veterinar, dupa caz;
 Copie autorizatie Agentia de Protectia Mediului / punct de vedere;
 Certificat de atestare fiscal privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local;
 Contract de salubrizare;
 Acordurile vecinilor, dupa caz.

Data
...............................

Semnătura (ştampila societăţii)
.......................................................
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Anexa nr. 2
La regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor comerciale
şi a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria
Model
Acord pentru desfasurarea de activitati comerciale si servicii de piata

ACORD
Nr.__________/_____________
Primarul municipiului Alexandria judetul Teleorman, avand in vedere:
- prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;
- prevederile HCL nr. _____/____________pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria;
- cererea nr. ___________/_____________, adresată de către operatorul economic __________________
_________________________________________________________________;
- procesul verbal de constatare nr. __________________ si referatul nr. _______________cu propunerea
de eliberare a acordului pentru desfasurarea de activitati comerciale permanente;
- dispozitia nr.___________________;
Primarul Municipiului Alexandria emite:
ACORD
PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE
de tipul_____________________
cod CAEN__________________
suprafata _________________
str._________________, nr.____, zona___________________
apartinand operatorului economic _____________________________________ cu sediul social în
localitatea ____________________, str. _________________, nr_______, .bl_____ sc______, et____,
ap____, jud _______________ înregistrată la registrul comerţului sub nr. de înmatriculare
______/_______/________ cod unic de înregistrare ______________ .
Obligaţiile agentului economic:
• Respectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor generale de comerţ, ale Hotărârilor Consiliului Local al municipiului
Alexandria;
• Păstrarea curăţeniei la locul de desfăşurare a activităţii comerciale;
• În situaţiile în care apar modificări referitoare la forma de organizare a operatorului economic, tipul de unitate, obiectul
de activitate, adresa punctului de lucru, orarul de funcţionare sau unul dintre documentele care au stat la baza eliberarii
acordului isi pierde valabilitatea, agentul economic are obligatia sa solicite un alt acord in termen de 30 de zile.
• Respectarea obiectului de activitate menţionat in acordul pentru desfăşurarea de activităţi comerciale si servicii de piata;
• Respectarea orarului de funcţionare aprobat;
• Respectarea normelor de estetică, curăţenie şi igienă publică;
• Respectarea normelor de convieţuire socială, ordine şi linişte publică;
• Respectarea cerinţelor şi criteriilor ce au stat la baza eliberării avizului orar de funcţionare;

PRIMAR,
*)Nerespectarea obligatiilor din prezentul acord atrage aplicarea masurilor si sanctiunilor prevazute in regulamentul aprobat prin
HCL. nr. _______/_____________.
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Anexa nr. 3
La regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor comerciale
şi a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria
Model
CERERE
privind emiterea acordului pentru desfăşurarea de activităţi comerciale temporare

Domnule Primar,
Subsemnatul______________________________,
domiciliat
in_________________
str.
____________________________ nr. _______, bl._______, ap._______, in calitate de *)
________________________ la SC/PFA/II/IF____________________________________
înregistrată la registrul comerţului sub nr. de înmatriculare ____/______/________, cod unic
________________, solicit eliberarea acordului pentru desfasurarea de activităţi comerciale temporare, de
tipul _____________________, pe str. ______________________________ cu suprafata desfasurata
de_____________, in perioada______________________________.
Activitatea desfasurata: _____________________________________________________
Cod CAEN:___________
Cod CAEN:___________
Anexez următoarele documente :
 Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
 Certificat constatator (anexă la Certificatul de înregistrare);
 Actul de identitate al reprezentantului;
 Contract pentru marca de produs sau serviciul promovat(pentru campanii promotionale);
 Pliante (fotografii) cu produsul/serviciul promovat(pentru campanii promotionale).

Data
...............................

Semnătura (ştampila societăţii)
.......................................................
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Anexa nr. 4
La regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor comerciale
şi a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria
Model
Acord pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare

ACORD
Nr___________/_______________
Primarul municipiului Alexandria judetul Teleorman, avand in vedere:
- prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;
- prevederile HCL nr. ______ / ____________pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria;
- cererea nr_________/___________,adresată de către operatorul economic _______________________
- dispozitia nr. _______________;
Primarul Municipiului Alexandria emite:
ACORD
PENTRU DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI COMERCIALE TEMPORARE
de tipul___________________
cod CAEN_________________
suprafata ________________
str______________________________
Valabilitate acord: de la _________până la ________in intervalul orar__________

apartinand operatorului economic ____________________________________ cu sediul social în
localitatea ____________________________ str ______________________, nr_______, bl________,
sc______et______, ap_____, judet_________________ inregistrată la registrul comerţului sub nr. de
înmatriculare _____/_______/_________, cod unic de înregistrare_____________.
Prezentul aviz este valabil dupa eliberarea achitatea taxei potrivit prevederilor H.C.L. nr.
______/___________, în valoare de ________ lei conform chitanţei nr. _________________.
Obligatiile agentului economic:
• Respectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor generale de comerţ, ale Hotărârilor Consiliului Local al
municipiului Alxandria;
•
Păstrarea curăţeniei la locul de desfăşurare a activităţii comerciale;
•
Pastrarea ordinii si linistii publice.
•
Respectarea obiectului de activitate autorizat;
•
Respectarea tipului de amplasament aprobat;
•
Respectarea normelor de estetică şi igienă publică;
•
Respectarea cerinţelor şi criteriilor ce au stat la baza eliberării acordului;
•
Alte prevederi impuse de actele normative în vigoare.

PRIMAR,
*)Nerespectarea obligatiilor din prezentul acord atrage aplicarea masurilor si sanctiunilor prevazute in regulamentul aprobat prin
HCL. nr. _______/_____________.
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Anexa nr. 5
La regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor comerciale
şi a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria
Model
Cerere
pentru eliberarea Aviz orar de funcţionare
Domnule Primar,

Subsemnatul______________________________,
domiciliat
in
_________________
str.
____________________________
nr. _______, bl._______, ap._______, in 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: ___________________________
Atasez urmatoarele documente:
 Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
 Certificatul constatator;
 Copie acord.

Da

……………………………………

Semnătura (ştampila societăţii)

..............................................................
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Anexa nr. 6
La regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor comerciale
şi a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria
Model
Aviz orar de functionare

AVIZ
Nr___________/_______________
Primarul municipiului Alexandria judetul Teleorman, avand in vedere:
- prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata si actualizata;
- prevederile HCL nr. ______ / ____________pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria;
- cererea nr_________/___________,adresată de către operatorul economic _______________________
- dispozitia nr. _______________;
Primarul Municipiului Alexandria emite:
AVIZ ORAR DE FUNCTIONARE
Pentru unitatea de tipul_______________________
cod CAEN_________________
suprafata ________________
str______________________________

apartinand operatorului economic ____________________________________ cu sediul social în
localitatea ____________________________ str ______________________, nr_______, bl________,
sc______et______, ap_____, judet_________________ inregistrată la registrul comerţului sub nr. de
înmatriculare _____/_______/_________, cod unic de înregistrare_____________dupa cum urmeza:
Luni – Vineri, între orele: ________________________
Sâmbătă, între orele: ____________________________
Duminică, între orele: ___________________________
Obligatiile agentului economic:
• Respectarea orarului de funcţionare aprobat;
• Respectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor generale de comerţ, ale Hotărârilor Consiliului Local al
municipiului Alexandria;
•
Pastrarea ordinii si linistii publice;
•
Respectarea normelor de estetică, curăţenie şi igienă publică;

PRIMAR,

*)Nerespectarea obligatiilor din prezentul acord atrage aplicarea masurilor si sanctiunilor prevazute in regulamentul aprobat prin
HCL. nr. _______/_____________.
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Anexa nr. 7
La regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor comerciale
şi a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria
Model
Cerere eliberare/vizare autorizatie de alimentatie publica
Domnule Primar,
Subsemnatul______________________________,
_______________________

nr.

_______,

domiciliat
bl._______,

in_________________
ap._______,

in

calitate

str.
de

_________________________solicit eliberarea / vizarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie

publica

a

unitatii

de

tip

____________,

cod

CAEN______________din

str.

_____________________,nr. _______, apartinand S.C. __________________S.R.L. cu cu suprafata
desfasurata de ________________ si numarul de locuri__________.
Anexez documentatia :
 certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
 certificatul constatator pentru punctul de lucru;
 act constitutiv al societăţii;
 actul de deţinere legală a spaţiului;
 autorizatia DSP / punct de vedere;
 autorizatia DSV/ punct de vedere;
autorizatie pentru securitate la incendii sau aviz PSI de la ISU si punct de vedere pentru
autorizatiile/avizele eliberate inainte de 01.12.2015;
 autorizatie de protectia mediului / punct de vedere;
 certificat de atestare fiscal privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local;
 contract incheiat cu societatea de salubrizare;
 declaraţie pe propria răspundere conform Hotărârii nr. 843/1999 privind numărul de locuri pentru
consumatori si suprafata desfasurata;
 copia actului de identitate a reprezentantului legal;
 acordurile vecinilor, dupa caz.

Data

Semnatura
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Anexa nr. 8
La Regulamentul privind organizarea
şi desfăşurarea activităţilor comerciale si
a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria
Model – fataAutorizatie de functionare privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica
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Anexa nr. 8
La Regulamentul privind organizarea
şi desfăşurarea activităţilor comerciale si
a serviciilor de piaţă in municipiul Alexandria
Model – verso Autorizatie de functionare privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica

