CERERE
pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare

Subsemnatul ..................................................................., domiciliat în localitate
............................................., strada ........................................................, nr. ........., bloc ..........,
scara ..........., etaj ................., ap. ..........., judeţul ............................................, posesor al BI/CI
seria .............., nr. .............................., având CNP................................................................., în
calitate de ........................................................., al SC/Î.F./Î.I./P.F.A. .........................................
............................................................., cu sediul în localitatea .................................................,
strada ........................................................, nr. ........., bloc .........., scara .........., etaj .................,
ap. ..........., judeţul ....................................................., tel. .......................................................,
e-mail ........................................................................... înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr. .................................................., vă rog să eliberaţi autorizaţia de funcţionare pentru
punctul de lucru situat în municipiul Brad, strada......................................................., nr. .........,
bloc .........., scara ..........., etaj ................., ap. ........... .
Profilul activităţii desfăşurate în acest spaţiu este ................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... .
Orarul de funcţionare va fi: luni – vineri: ........................................,
sâmbătă:
........................................,
duminică:
........................................ .
Anexez în copie xerox următoarele acte:
a. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului……………………….
b. Certificat constatator pentru punctul de lucru emis de Oficiul Registrului Comerțului…
c. Act constitutiv al societății………………………………………………………………
d. Cartea de identitate a administratorului societății sau împuternicirea și cartea de
identitate a reprezentantului societății……………………………………………………
e. Act de deținere legală a spațiului – construcție și teren (extras C.F., contract de
vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, contract de
concesiune, alte acte conform legii)……………………………………………………...
f. Dovada schimbării destinației locuințelor și/sau a spațiilor cu altă destinație decât cea
de locuință (extras C.F.)………………………………………………………………….
g. Contracte pentru utilități………………………………………………………………….
h. Acorduri, avize, autorizații, licențe ale instituțiilor de specialitate expres stabilite de
legislația în vigoare………………………………………………………………………
i. Declarația tip de clasificare, în cazul instituților de alimentație publică…………………
j. Acordul scris al locatarilor direct învecinați pe vertical și orizontal pentru unitățile care
funcționează după ora 2200 situate la parter de bloc……………………………………...
k. Dovada achitării taxei de autorizare……………………………………………………...
Declar pe propria răspundere că actele depuse la dosar sunt în vigoare şi
corespund cu originalul.

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

Semnătura şi ştampila ............................

