CERERE
PENTRU OCUPARE DOMENIU PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI ONEȘTI

Nr. .................................... Data: ...................................
1. Subsemnatul/a............................................................................................................... domiciliat în ..........................................…….….
str. .................................................................................................................. nr. ......................... bloc ......................... scara ..................
etaj ......................... ap. ..........……….……. judeţ/sector ............................................ telefon ....................................................................
în calitate de:
persoană fizică
reprezentant persoană juridică de la pct. 2
2. Persoană juridică, denumire firmă:
…………...........................................................................................................................................................................................................
cu sediul în: localitatea ..................................................... str. ..................................................................................….. nr. ....................
bloc ................... scara ............... etaj ................. ap. .................. judeţ/sector ............................... cod poştal ……................................
telefon ................................................................. fax / e-mail ........................................................................................................................
în temeiul - H.C.L. 131 / 2012 cu modificările și completările ulterioare, de aprobare a regulamentului-cadru privind autorizarea şi
funcționareaunităţilor
unităților comerciale
în municipiul
OneștiOneşti
și a documentelor
anexate,
ocupării domeniului public în
ncţionarea
comerciale
în municipiul
si completata
ulterior,solicit
și în aprobarea
baza
scopul:

.................…..........................................................…...........................................................…......................…...................................................
.................…..........................................................…...........................................................…......................…....................................................
privind regimul drumurilor, republicata, modificata si completata ulterior; privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Legii
ADRESA
AMPLASAMENT
SUPRAFAȚA
TEREN

mp

perioada
solicitată

de la data

până la data

SUPRAFAȚA
AFIȘAJ

mp

perioada
solicitată

de la data

până la data

PUBLICITATE AUDIO VIDEO
de la data

până la data

detalii privind modul de
ocupare : dimensiuni
( lungime / lățime ) ,
numărul și tipul obiectelor
amplasate, mobilare.

DOCUMENTE NECESARE A FI ANEXATE LA PREZENTA CERERE

Nr. file

Persoane fizice - Copie act de identitate
Persoane juridice
( S.R.L., P.F.A. , I.F. , I.I. etc. );

Copie

- Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului,
- Autorizație de funcționare

Fotografii color din care să rezulte poziția terenului în raport cu trotuarul și clădirea, elemente de mobilier - tipul și numărul
lor;
Schiță dimensională, sistemul de prindere/fixare. Fotografie color amplasare panou publicitar sau mash / banner;
Acord proprietar clădire în cazul amplasării unui mash / banner;

Acord Asociație proprietari pentru terase la
parter de bloc.

Aviz DSVSA (pentru produse alimentare).
Alte documente anexate :
Alte documente anexate:
Data ...............................................

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

Notă : Cererile incomplete se returnează solicitantului în vederea refacerii ori completării, după caz, în această situație fiind necesară precizarea unui
număr de telefon de contact.
(1) Se completează de către solicitanți persoane fizice;

(2) Se completează de către persoane juridice, S.R.L., S.A. , P.F.A. , I.F. , I.I. etc .

