APROBAT
Primar

CERERE
Catre Primaria Comunei Odoreu
Judetul Satu Mare
În conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 12/2016 privind
eliberarea autorizatiilor de functionare pentru agentii economici, solicităm acordarea,
reînnoirea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţile menţionate în cererea de autorizare .
Datele de identificare, activităţile unităţii şi condiţiile în care se solicită autorizaţia de
funcţionare sunt cele menţionate în cererea de autorizare insotite de documentele anexate.
Societatea comerciala......................................................................................................,
reprezentata de..............................................................., în calitate de ......................................,
cu sediul social/adresa în localitatea ..........................................................................................,
str...................................................... nr ............, bl ................, sc .........., et ..............., ap ........
judeţul/sectorul ..........................................................., telefon ........................./.........................,
fax ......................../........................., e-mail ..............................................va rog sa aprobati,in
baza legii nr.343/2006 privind modificarea si completarea legii nr.571/2003 privind Codul
fiscal eliberarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii de : ……..………………………...
pentru punctul de lucru situat in localitatea …………………………….str…………………...
nr………..,bl………sc………,etaj…….,avand suprafata de………...mp, cu urmatorul orar de
functionare: (obigatoriu pentru unitatile de alimentatie publica)
zilnic:………………………………………..
Sambata:…………………………………….
Duminica……………………………………
.Anexam cererii urmatoarele documente:
- certificat de inregistrare in Registrul Comertului
- certificat constatator de inregistrare a punctului de lucru, daca nu corespunde cu
sediul agentului economic
- extras de carte funciara/contract de inchiriere/locatie sau comodat
- dovada incheierii contractului de salubrizare (fotocopie dupa contract)
- dovada achitarii taxei de autorizare, taxa achitata dupa anul calendaristic
- acordul copropietarilor cand activitatea se desfasoara intrun spatiu aflat in
propietatea mai multor persoane
- Plan de situaţie (2 exemplare) - la scara 1:500 sau 1:1000 întocmit de o persoană
autorizată, cu semnătura şi ştampila acestuia. În indicatorul planului va figura
denumirea, beneficiarul actual şi adresa obiectivului pentru care se solicită avizul
favorabil, şi care urmează a fi înaintat spre vizare de către compartimentul
Urbanism din cadrul Primariei Odoreu;
- Plan releveu (2 exemplare) - întocmit de o persoană autorizată, cu semnătura şi
ştampila acestuia. În indicatorul planului va figura denumirea, beneficiarul actual şi
adresa obiectivului pentru care se solicită avizul favorabil, şi care urmează a fi
înaintat spre vizare de către compartimentul Urbanism din cadrul Primariei Odoreu;
- fotocopie act de identitate administrator, inputernicit al societatii
- dosar plic 1buc
- declaratie pe proprie raspundere privind respectarea normelor de prevenire si
stingere a incendiilor

-

declaratie pe proprie raspundere a administratorului societatii societatii comerciale
ca, are toate avizele si documentele de autorizare si functionare eliberate de catre;
Autoritatea de Sănătate Publică Satu Mare, Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa
Alimentelor Satu Mare, Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă Someş Satu Mare,
Agenţia Pentru Protecţia Mediului Satu Mare şi Inspectoratul Teritorial de Muncă
Satu Mare;
Data:

Solicitant,
...................................................................
(semnatura si ştampila unitatii)

DECLARAŢIE
pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor
H.C.L Odoreu nr.12/2016
Subsemnat (ul/a) .................................................................................
domiciliat în ............................................. str. ........................................................
nr. ........ bloc. .......... scara. ...... etaj ...... ap. ......... judeţ/sector ............................
telefon ............................. act identitate ............................. seria ....... nr. .............
C N P .......................................... eliberat de..................... la data ........................
in calitate de .....................................(comerciant/asociat/fondator/administrator),
la ...........................................................................................................................
declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de
legea penala urmatoarele:
Cunosc si respect prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale
si specifice, sunt indeplinite conditiile de functionare prevazut de legislatia
specifica in domeniul sanitar, …sanitar-veterinar şi pentru siguranţa
alimentelor, protecţiei mediului si …protecţiei muncii… care se desfăşoară la
sediul social/punctul de lucru situat in ...............................................................
.................................................................................................................................
....................................... Nr. salariaţi : ................. Clasa CAEN ........................
Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile
inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data: .................................

Semnatura ...................................

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
P.S.I
Subsemnatul …………....…………….........……………………...............,
posesor al B.I.(C.I.) seria ..........., nr. ...................., eliberat(ă) de......................,
CNP................................../paşaport nr. ........................, eliberat de ....................,
în calitate de ...................................................................... (comerciant / asociat /
fondator / administrator), la .............................................................................,
................................................................................................., declar pe propria
răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală,
următoarele:

Cunosc şi respect prevederile legislaţiei şi ale reglementărilor
tehnice generale şi specifice privind apărarea împotriva incendiilor.
Sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de
legislaţia specifică în domeniu, aplicabile la sediul social şi/sau sediul
(sediile) secundar(e) pentru activităţile declarate în cererea de autorizare.

Data: ..........................

Semnătura ..............................

