
Acte necesare în vederea obținerii 
Autorizatiei de functionare 

-Cerere pentru eliberarea Autorizaţiei de functionare - formular tip;

-Act de identitate (copie); 

-Certificat de înregistrare eliberat de Registrul Comertului (copie); 

-Certificat constatator pentru sediu şi/sau pentru punctul de lucru - copie; 

-Declaratie privind sediile secundare de la Administratia Finantelor Publice (copie); [061] 

-Act constitutiv (statut, contract de societate) - în cazul persoanelor juridice, Acord de 

constituire - în cazul Intreprinderilor Familiale (copie); 

-Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condifillor de functionare prevăzute

de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei

muncii  și  apărării  impotriva  incendiilor,  precum  și  reglementările  specifice  protectiei

consumatorului  pentru  activitatea  desfăşurată  şi  normele  de  calitate  a  produselor  și

serviciilor puse pe piață - formular tip; 

-Declaratie pe propria răspundere privind tipul activităţii desfăşurate -formular tip; 

-Dovada detinerii spatiului de desfăşurare a activităţii economice - act proprietate, contract

de închiriere, contract de comodat, etc. (copie); 

-Autorizatia de construire - în cazul efectuării modificărilor de natură constructivă în spațiul

destinat  desfăşurării  activităţii  sau  în  cazul  constructiilor  noi  pentru  care  s-a  obţinut

autorizația de construire şi pentru care s-a efectuat recepţia, şi procesul verbal de receptie la

terminarea lucrărilor (copie); 

-Autorizatia de securitate la incendiu conf. HG.nr.571/2016 - dacă este cazul;

-Aviz sanitar veterinar şi pentru siguranta alimentelor - conf. Ordin nr. 111/2008 (copie)

-dacă este cazul;

-Autorizaţie sanitară de functionare; conf. Ordin nr.1185/2012 (copie) - dacă este cazul; 

-Certificat de clasificare sau nota de constatare întocmită de reprezentantii Ministerului 

Turismului - conf. H.G. nr. 1267/2010 (Ordin nr. 65/2013); - dacă este cazul; 

-Autorizatia de mediu - conf. Ordin nr. 1798/2007 (copie); - dacă este cazul;

-Dovada ahitării taxei pentru eliberarea Autorizatiei de functionare - 90 lei; 

-Acordul vecinilor limitrofi, in cazul următoarelor activităţi: service auto şi tinichigerii 

auto, comert cu ridicata, jocuri de noroc, ateliere de tâmplarie - formular tip: 

-Autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc şi Licenţă pentru organizarea jocurilor de 

noroc; - dacă este cazul;

-Licenţă/Certificat de transport - dacă este cazul;



Anexa nr. 1

CERERE pentru eliberarea Avizului pentru orarul de funcționare

Societatea  comercială  /  persoană  fizică  autorizată  /  întreprinderea  individuală  /

întreprinderea familială sub denumirea ___________________________________________

inmatriculată la Registrul Comertului cu nr. __________________, CUI_________________,

cu sediul în localitatea _______________________________________, str. ______________

__________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____, tel._____________________,

reprezentată prin ______________________________, în calitate de ___________________,

domiciliat în localitatea __________________________, str. _________________________,

nr.  ____,  bl.____,  sc.  ____.  ap.  ____,  tel.  _____________________,  posesor  al  CNP

___________________.

Vă rog să aprobati eliberare AVIZULUI PENTRU ORARUL DE FUNCȚIONARE în

conformitate  cu  Hotărârea  Consiliului  Local  al  Oraşuldi  Sovata  nr.  ______/2015,  pentru

următoarea  structură  proprie  de  vânzare:  ______________________________,  situată  în

Sovata,  str.  ___________________,  nr.  _____,  bl.  _____,  sc.  ____,  ap.  ____,  pentru

activitatea de ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,

cod CAEN _________________________________________________________________,

după cum urmează ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________.

Data___________________         Semnătura(ștampila)___________________



DECLARAȚIE-TIP 
pe propria răspundere privind indeplinirea condiţiilor de funcționare prevăzute de

legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, protecţiei
muncii şi apărării împotriva incendiilor, precum şi reglementările specifice protectiei
consumatorului pentru activitatea desfăşurată şi normele de calitate a produselor şi

serviciilor puse pe piată

 
Subsemnatul ___________________________________, cetăţean _______________,

posesor al CI/BI, seria _____,   nr. _____,  eliberat(ă) de __________________________,
C.N.P.  _____________________  /  paşaport  nr.  ___________________,  eliberat  de
__________________________, permis de şedere nr. ___________________, în calitate de: 

reprezentant al S.C./II/IF __________________________________________

PFA __________________________________________________________

reprezentant al asociatiei familiale __________________________________

cu domiciliul/reşedinta în localitatea __________________________, str. ________________

___________, nr. ____, bl. ____, sc. ___, et. ____, ap. _____, județul/sectorul ____________,

telefon _______________________, fax ______________________, e-mail _____________

____________________,  declar pe proprie răspundere, cunoscând că falsul în declarații este

pedepsit de legea penală, umătoarele: la punctul de lucru situat in ______________________

______________________________________________,  pentru  care  solicit  autorizaţia  de

functionare: 

a. Indeplinesc condiţiile legislative cerute de normele igienico-sanitare şi de sănătate publică,

pentru domeniul meu de activitate; 

b.  cunosc  şi  mi-am  însuşit  prevederile  legislației  sanitare  veterinare  în  vigoare,  privind

condiţiile  igienico-sanitar  veterinare  de  functionare  a  unităţilor  supuse controlului  sanitar-

veterinar; 

c.  îndeplinesc  condițiile  de  funcționare  din  punct  de  vedere  al  plevenirii  şi  stingerii

incendiilor; 

d. cunosc şi respect prevederile legislatiei in vigoare privind protectia a mediului; e, cunosc şi

îndeplinesc prevederile legislative privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

f.  cunosc  şi  respect  reglementările  specifice  protecției  consumatorului  pentru  activitatea

desfăşurată; 

g. cunosc şi respect normele de calitate a produselor şi serviciilor puse pe piată; 

h. cunosc şi respect prevederile legislative privind desfăşurarea activităţii cu personal angajat 

calificat; 

Totodată mă angajez să respect normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică. 

Data _____________________    Semnătura (ştampila) ____________________



Anexa nr. 9 

DECLARATIE 
pe proprie răspundere privind tipul activităţii de alimentatie publică desfăşurate 

Subsemnatul ___________________________________, cetăţean _______________,

posesor al CI/BI, seria _____,   nr. _____,  eliberat(ă) de __________________________,

C.N.P.  _____________________  /  paşaport  nr.  ___________________,  eliberat  de

__________________________, permis de şedere nr. ___________________, în calitate de:

_______________________________  (titular,  administrator,  director,  patron),  al

______________________________________(denumirea firmei), cu domiciliul/reşedinţa în:

localitatea ______________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. ____, ap. _____,

județul/sectorul ______________, telefon ____________________, fax _________________,

e-mail  ________________________,  declar  pe propria  răspundere,  cunoscând că falsul  în

declarații este pedepsit de legea penală, că societatea ________________________________

desfăşoară activitatea de: 

 discotecă 

 club de noapte

 restaurant 

 bar de zi 

 bar de noapte 

 fast food 

 catering 

 cazinou alte activități de alimentație publică 

În cazul modificării activității desfăşurate mă oblig să anunţ modificarea apărută în

obiectul de activitate al societății. 

Data _______________________

Nume şi prenume ____________________

Semnătura şi ştampila ___________________



Hotarare nr. 843/1999 (fragment) - text procesat prin programul LEX EXPERT

ANEXA 2 

DECLARATIE 

Subsemnatul _________________________________, cu domiciliul în ___________

__________________, str. _____________________, nr. _____, județul/sectorul _________

__________, în calitate de*) ____________________, la Societatea Comercială ___________

__________________________, înregistrată la registrul comerțului sub nr. de înmatriculare

_____/_____/________________,  cu  sediul  social  în  _____________________________

județul/sectorul  __________________,  str.  ______________________,  nr.  ____,  declar  pe

propria răspunderc că unitatea de alimentatie publică situată în _________________________

_____________________________________________________(sediul unităţii) este de tipul

___________, având următoarele caracteristici funcționale: 

1. Total suprafață (mp) _____________, din care: 

- de servire ______________________;

- de pregătire/predare ______________;

- de depozitare ___________________; 

- anexe – utilităţi ________________________________________________

                 (birouri, grupuri sanitare, vestiare etc) 

2. Numărul locurilor pentru consumatori: 

Total  din care: saloane  Terasă  Grădină de vară 

       Data _____________________   Semnătura agentului economic 
şi ştampila societăţii comerciale 

__________________

*) Patron, director, adıninistrator. 



ACORD 

Subsemnatul  ___________________________________________,  cu  domiciliul  în

localitatea ______________________, str. __________________________,  nr. ___, bl. ___,

sc. ____,  et. ____, ap. ____, posesor al actului de identitate serie ____, nr. ______________,

eliberat de ____________________________, la data de __________________, in calitate de

vecin limitrof a unităţii ( se va mentiona tipul de unitate ) _____________________________

____________________________, situată în localitatea _____________________________,

str. ______________________________, nr. ______, bl. ______, sc. ____, et. ___, ap._____,

SUNT DE ACORD cu practicarea activităţii de ___________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,

după următorul orar de functionare: ______________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

Drept pentru care semnez prezentul acord pentu unitatea mai sus mentionată, necesar

obtinerii: 

 Autorizatie de functionare 

 Aviz program de functionare 

DATA ___________________

SEMNATURA ___________________


