CERERE TIP PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCTIONARECătre,
PRIMARIA COMUNEI NOCRICH

S.C./P.F./A.F._____________________________________,cu.sediul.în_NOCRICH,
sat_________________nr._____înregistrat,la.Of.Reg.Com/_______
_____________reprezentată,prin___________________domiciliat in_______________
str.__________________nr.___________, Tel.__________, E-mail :____________
prin prezenta solicit eliberarea ACORDULUI DE FUNCTIONARE pentru spaţiul
situat.în,NOCRICH,sat.________________,nr.____.având/ca_obiect/de.activitate____
___________________________________cod
CAEN_________________cu
următorul program de funcţionare: ( Ex: zilnic 06.00 – 22; luni – vineri 08-16; Sambata 09-13 )
Zilele

Orele

ANEXEZ URMATOARELE DOCUMENTE:
1. 
Cerere tip
2.  Certificat de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului
3.  Statutul societăţii comerciale, iar în cazul persoanelor fizice autorizate, al asociaţiilor familiale – copie după
autorizaţia din care să rezulte obiectul de activitate.
4. 
Anexa Certificat de înregistrare pentru punctul de lucru (certificat constator) -emis de Biroul Unic de pe lângă
Oficiul Registrul Comerţului pe structura de vânzare punct de lucru.
5. 
Autorizaţiile sau avizele necesare desfăşurării activităţii economice menţionate în anexa la Certificatul de
înregistrare, emise de instituţiile abilitate.
6.  Schita spaţiului din care sa rezulte suprafata in care se desfasoara activitatea si extrasul C.F.
7.  Certificat de urbanism şi autorizaţia de construire privind schimbarea destinaţiei spaţiului şi amenajării acestuia, în
cazul în care s-au efectuat modificări structurale ale spaţiului, sau declaraţie a proprietarului din care să rezulte că nu
s-au făcut modificări care să afecteze structura spaţiului.
8. 
Acordul scris al vecinilor stanga-drepta fata –spate in cazul caselor/sau, după caz, acordul tuturor vecinilor in
cazul in care activitatea se desfasoara in bloc de locuinte pentru:
i. -discoteci, baruri, cluburi de noapte si alte activitati incluse conform Ordinului nr.337/20.04.2007
al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, cu aplicabilitate de la 01.01.2008
ii. -orice unitate care solicita activitate cu program prelungit dupa ora 22.00, sau non- stop
iii. -orice unitate de productie sau prestari servicii (industriale sau pentru populatie ), depozit en-gros
care produc poluare fonica chimica sau de alta natura; exceptie fac cele din zona industriala.
iv. Nu sunt consideraţi vecini alti comercianti.
9.  Licenţă pentru jocurile de noroc însoţită de anexă cu seria aparatului( daca e cazul)
10.  Contract de salubrizare încheiat cu o societate specializata, pentru unitate (punct de lucru)
11.  Contractul de concesionare (închiriere) a terenului aparţinând domeniului public, în situaţia în care prin
amenajarea spaţiului, acesta este afectat;
12.  Dovada achitării taxei de eliberare a acordului.
13.  Dovada achitării tuturor datoriilor faţă de bugetul local.
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Cu mulţumiri,
Data____________
Semnatura,
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