ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN
Comuna BOZOVICI
PRIMAR
Tel./Fax: 0255/242145; Bozovici, nr. 251 B, E-Mail: p_bozovici@yahoo.com

Data depunerii cererii ____/______2019

Avizat
PRIMAR
STOICU ADRIAN SERGIU
_______________
DATA _____/_____2019

Număr de înregistrare _____________

PERSOANĂ FIZICĂ

 PERSOANĂ JURIDICĂ

Subsemnatul/subsemnata………………………………………….., cu domiciliul în municipiul/oraşul/comuna
…………………..... sat ........................................, str. …………….…., nr…………, bl……, sc……., ap……….., judeţul/
sectorul……..............…..., în calitate de *)………………………., la firma (SC/ PFA/I.I. alte forme de organizare )
…………………….....................……………................., înregistrată la registrul comerţului cu nr..............................,
certificatul de înmatriculere Sr. .........nr..........…………CUI .............................. cu,
sediul social în localitatea ........................................................ str….....................…, nr......…, bl…....., sc…...,
ap....… judeţul ............................................, pentru
punctul de lucru situat în comuna Bozovici, satul ............................., nr., ...........,
sc........bl..........sc...........ap.............et........., judeţul Caraş Severin,
solicit deschiderea următorului exerciţiu comercial având următoarele caracteristici funcţionale:

1 FORME DE COMERŢ
În calitate de:

 COMERŢ CU RIDICATA
 COMERŢ CU AMĂNUNTUL
 ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
 PATRON

 ASOCIAT

 SERVICII DE
 INTERMEDIARI ÎN COMERŢIL CU RIDICATA PIAŢĂ
 ADMINISTRATOR

 DIRECTOR

2. MODALITATEA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ACTIVITĂŢII:
SEDIU FIX
 Magazin
Chioşc
Unitate de alimentaţie publică
Centru comercial
Sau
 Ambulant în zone publice
 Ambulant la locul de :
muncă/ domiciliu din care:
vânzării în afara spaţiilor comerciale

Punct de vânzare
Unitate de prestării servicii

3 DESCRIEREA PROFILUL EXERCIŢIULUI COMERCIAL DECLARAT - punct de lucru

pentru structurile de vânzare a căror activitate este alta decât cea înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,

Nr.
Crt.

Structura de vânzare
( Adresa )

1

Comuna Bozovici, Satul ........................... Nr. ........

2

Comuna Bozovici, Satul ............................Nr. ..........

Tipul structurii **
magazin, etc

Suprafaţa
structurii de
vânzare

Codul
CAEN **

4 DESCRIEREA PROFILUL EXERCIŢIULUI COMERCIAL DECLARA- punct de lucru
pentru structurile de vânzare a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN

Nr.
Crt.

Structura de vânzare
( Adresa )

Suprafaţa
structurii de
vânzare

Tipul structurii **
magazin, etc

1

Comuna Bozovici, Satul ........................... Nr. ........

2

Comuna Bozovici, Satul ........................... Nr. ........

3

Comuna Bozovici, Satul ........................... Nr. ........

Codul
CAEN **

5 DESCRIEREA PROGRAMULUI DE FUNCŢIONARE AL EXERCIŢIULUI COMERCIAL DECLARAT.
Luni- Vineri
Sâmbătă
Duminică

Perioada

Orar de funcţionare

orele

Pentru structurile de vânzare care comercializează produse uzate ( second hand) sau recondiţionate se va menţiona
expres aceasta.
după tabelul cu produse şi servicii asociate activităţii de comercializare cuprins în Anexa nr. 3 din Ordonanţa nr. 99
/2000 cu modificările ulterioare, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

Declar pe propria răspundere că pe întreaga durată de funcţionare a structurilor de vânzare şi
a perioadei de exercitare a activităţilor menţionate în prezenta cerere, voi respecta legislaţia
privind condiţiile igienico sanitare şi de igiena alimentelor, protecţia mediului, prevenirea şi
stingerea incendiilor, precum şi alte reglementări legale în vigoare.
Semnătura reprezentantului legal
____________________

Actele necesare in vederea obţinerii acordului de funcţionare
Se va anexa în copie:
1.
2.
3.
4.
5.

Statutul – actul constitutiv ( contractul de societate );
Certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerţului;
Autorizaţia sanitară de funcţionare;
Avizul şi sau autorizaţia de securitate la incendiu ISU ; - dacă este cazul;
actul de absolvire al formei de pregătire profesională de specialitate sau după caz, cartea de muncă - În cazul activităţilor de
alimentaţie publică şi a comerţului cu produse alimentare;
6. Chitanţa de plată a taxei de autorizare:
7. Hotărare judecătorească sau rezoluţie;
8. Certificat constatator pentru punctul de lucru ;
9. Actul spaţiului (proprietate, contract de inchiriere, comodat);
10. Contract utilităţii publice;
11. Acordul asociaţiei de locatari sau acordul vecinilor stanga-dreapta,şi deasupra, în cazul cand spaţiul nu este prin destinaţie comercial.

Note:

Pentru activitatea de casă de amanet, creditare, bijuterii metale pretioase - Avizul Băncii Naţionale
Pentru activitatea de fabricare panificaţie - Licenţă de producţie de la Ministerul Agriculturii
*)Patron, director, administrator
**potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,

