Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 8 /2016

DOMNULE PRIMAR,
S.C./P.F.A./I.I./I.F._________________________________________________________________,
cu sediul în ___________________________________________________________________ cod unic de
înregistrare _______________ nr. de ordine în registrul comerţului _____/______/___________reprezentată
prin _____________________________ în calitate de______________________telefon _______________
solicit eliberarea Acordului de funcţionare pentru unitatea situată în Vulcan, _________________________
_______________________________________________________________________________________
având ca obiect de activitate cod CAEN:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Programul de funcţionare al unităţii este:______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Suprafaţa totală destinată acestei activităţi este de _______mp.
ACTE ŞI DOCUMENTE ANEXATE:

















cerere tip conform anexei 3 la hotărârea de consiliu;
carte de identitate pentru reprezentantul legal al firmei;
împuternicire pe numele persoanei care depune actele pentru obţinerea acordului de funcţionare;
actul constitutiv, sentinţă judecătorească sau încheiere, certificate de menţiuni pentru modificările intervenite;
certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului;
certificat constatator pentru sediul social emis de Oficiul Registrului Comerţului;
certificatul constatator pe punctul de lucru emis de Oficiul Registrului Comerţului;
certificatul constatator extras de registru emis de Oficiul Registrului Comerţului, după caz;
extrasul de C.F.,după caz, act de deţinere a spaţiului, după caz (contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere,
locaţie, de comodat ), autorizaţia de construire, planul de situaţie cu încadrarea în zonă a imobilului ;
autorizaţia P.S.I., după caz ;
autorizaţie de mediu, după caz;
document de înregistrare sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, după caz;
notificare pentru certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică pentru funcţionarea obiectivelor cu risc,
după caz;
alte avize, autorizaţii şi acorduri necesare în funcţie de profilul de activitate sau puncte de vedere acolo unde situaţia nu
este foarte clară;
declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică în dublu exemplar , în
conformitate cu H.G. nr.843/1999;
contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor şi dovada achitării la zi a serviciului;

Declar pe propria-mi răspundere că actele necesare la dosar reflectă situaţia actuală, după eliberarea lor nu au survenit nici
un fel de modificări.

DATA

VIZAT,
Serviciul Impozite şi taxe
____________________________
Nume şi prenume ___________________________
Semnătură
______________________

SEMNATURA

VIZAT,
Compartiment Urbanism, Protecţia Mediului
______________________________________
______________________________________
_______________________

