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Domnule Primar, 

 

 

 

Subsemnatul(a)__________________________________reprezentant al 
comerciantului (persoana fizică sau juridică autorizată să desfășoare activități de 
comercializare a produselor și serviciilor de piață)_________________________ 
posesor/oare al ____, seria ___, nr. ________, CNP __________________, eliberat la data 
de __________ cu valabilitate până la data de __________, emis de _______________, 

Cu sediul în___________________, str.________________________, 
nr.______,ap._____, telefon_________________________. 

Vă solicit eliberarea acordului de funcționare, în conformitate cu prevederile O.G. 
nr. 99/2000 republicată, a legii nr. 343/2006 pentru modificarea și completarea legii nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal nr. 268 alin. (5), (6) și a Legii nr. 215/2001 republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 

Locul de desfășurare a activității: Mogoșoaia, str._______________________ 
nr._____, bl._____, sc.______, et.____, ap.______. 

Obiectul activității: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________ 

Orarul solicitat (pentru fiecare zi a 
săptămânii):________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Anexez umrătoarele acte (xerox): 

1. Dosar plic; 



   

 
 

 
2. Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului și certificatul 

constatator privind activitățile desfășurate în cadrul punctelor de lucru; 

3. Extrasul de C.F. și act de deținere a spațiului, după caz: constractul de închiriere, 
locație, abonament ocuparea domeniului public, din care să reiasă și respectarea 
prevederilor art. 9 din Legea nr. 307/2006 – răspunderea în cee ace privește apărarea 
împotriva incediilor; 

4. Autorizația de construire pentru construcțiile noi (realizate începând cu anul 
2005); 

5. Planul de situație cu încadrarea în zonă a imobilului în care se desfășoară 
exercițiul comercial și releveul spațiului pentru agenții economici al căror obiect de 
activitate este alimentația publică de tip bar, restaurant; 

6. Autorizație de mediu pentru activitățile curpinse în anexa 1 la Ordinul nr. 
1798/2007 al Mnisterului Mediului și Dezvoltării Durabile. Pentru activitățile desfășurate 
conform codului CAEN 5610-restaurante, se va atașa Autorizația de mediu sau o 
declarație pe propria răspundere că sunt mai puțin de 100 de locuri (la mese), în local; 

7. Acceptul proprietarilor direct afectați cu care se învecinează, pe plan orizontal 
și vertical, spațiul supus schimbării destinației, „față de destinația specială, conform 
proiectului inițial al clădirii cu locuințe„ și avizul comitetului executiv al asociației de 
proprietari. Dacă în imobil nu este constituită asociație de proprietari se va declara pe 
propria răspundere acest lucru; 

8. Dovada îndeplinirii cerințelor profesionale sau a cursurilor de igienă pentru 
personalul angajat în efectuarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar 
și alimentația publică (copii ale diplomelor/certificatelor obșinute sau tabel vizat de 
comerciant și responsabilul de resurse umane); 

9. Agenții economici care desfășoară la punctul de lucru activități de alimentație 
publică (restaurante, baruri, discoteci, cafe-baruri și altele similare) vor prezenta copia 
ccertificatului care atestă categoria localului emis de către Ministerul Turismului; 

10. Agenții economici care desfășoară la punctul de lucru activități de alimentație 
publică (restaurante, baruri, discoteci, cafe-baruri și altele similare) și solicită orar de 
funcționare după ora 23.00 vor prezenta un contract încheiat cu o persoană specializată 
în asigurarea ordinii și liniștii publice și planul de pază vizat de Serviciul de Ploiția Locală 
Mogoșoaia sau mijloace  tehnice de înregistare și alarmare contectate la dispeceratul unei 
firme de pază; 

11. Declarația pe propria răspundere privind structura de vânzare: imobil 
individual/colectiv (cu precizare parter sau etaj), număr încăperi, suprafața aproximativă 
a fiecăreia și destinația acestora, dovada locurilor de parcare asigurate (pentru agenții 
economici care desfășoară activități de alimentație publică de tip-bar, restaurant și altele 
similare): la 5 locuri la mese- 1 loc de parcare; 

12. Taxa pentru emiterea acordului și orarului de funcționare; 

13. Autorizație de Securitate la incendiu; 



   

 
 

 
14. Autorizație CNADNR; 

15. Contract de salubrizare; 

16. Declarație pe proprie răspundere privind nemodificarea actelor depuse o data 
cu emiterea acordului de funcționare ( necesară doar pentru obținerea vizei anuale a 
acordului de funcționare); 

 

 

 

Data____________     Semnătura_______________ 


