
 

 

 

 

 

DOMNULE PRIMAR, 
 

 

 

 

S.C./ P.F.A./I.I./I.F. __________ ____________________________________ 

înmatriculată la Registrul comerţului cu nr______/______/___________, cod unic de 

înregistrare _________, cu sediul social în jud. _______________, loc.___________, 

str ________________, nr. ____, bl. ___, sc ____, ap. ____, legal reprezentată prin 

______________________ cu domiciliul în jud. ___________, loc.__________, 

str.________________, nr.___, bl.____, sc.__, ap.____, C.I/B.I.serie___, 

nr.__________,CNP________________, având date de contact: tel.___________, fax 

______________ e-mail______________. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Onești, aprobat prin H.C.L. nr. 

131/2012 cu modificările și completările ulterioare, în calitate de reprezentant legal / împuternicit 

___________________________________, conform _________________________ (se trece 

nr.documentului din partea societatii de imputernicirea acolo unde este cazul) având 

CNP____________________________ legitimat  cu C.I/B.I. serie____, nr._________, 

tel.__________________________, e-mail:___________________________,  

Declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute la art.326 - Falsul în declaraţii, 

conform prevederilor Legii nr.286/17.07.2009, actualizată, privind Cod Penal, că firma 

identificată mai sus, avand punct de lucru la adresa din municipiul Onesti: str. __________________, 

nr. ____, bl. ___,  sc. ___, et. __, ap. ______, Zona _____________________ își desfășoară 

activitatea în aceleași condiții și nu s-au modificat criteriile esențiale care au stat la baza acordării 

autorizației de funcționare, motiv pentru care SOLICIT AVIZAREA AUTORIZAȚIEI 

nr.__________________________  
 

 

Anexez prezentei documentaţia necesară în vederea avizării. 

 

 

 

 

Nume şi prenume,  
Data Semnătură, 

 

 

_________________       ______________________ 

 

 



 

FIȘĂ VERIFICARE AVIZARE AUTORIZAȚIE NR._______________________ 

 

 

 

 

 
# DOCUMENT DA NU 

1.  Cerere pentru avizare completată integral   

2.  Copie act de identitate reprezentant legal    

Copie act de identitate imputernicit al acestuia, dupa caz;   

3.  dovada achitării la zi a taxelor și impozitelor datorate bugetului local Onești - 

certificat fiscal (sau) 

  

Act doveditor pentru persoanele juridice care au pe rolul instanțelor de judecată 

litigii cu privire la debitele datorate 

  

Act doveditor privind o formă de înlesnire la plată sau copie a angajamentului de a 

achita datoriile la bugetul local într-un termen agreat de Direcția Economico-

financiară  

  

4.  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului cu privire la deținerea tuturor 

avizelor/autorizațiilor necesare pentru desfășurarea activității, conform legislației în 

vigoare - formular tip. 

  

5.  Fotografii din unghiuri diferite pentru exteriorul și interiorul unităţii supuse 

autorizării 

  

6.  Dovada achitării taxei de autorizare și a taxei de alimentație publică, după caz, în 

cuantumurile stabilite anual prin hotărârea consiliului local. 

  

7.  Acord prelucare date cu caracter personal, daca este cazul   

 

Analizand documentația depusă propun: 

1. Aprobarea cererii de avizare a Autorizației de funcționare pentru o perioada de _______________ 

2. Respingerea cererii de avizare activitatii economice din Autorizația nr. ______________motivat de 

_________________________________________________________________________ 

3. Observatii: ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Aprobat,                                                Avizat,                                                         Întocmit, 

Primar,                                   Sef Serviciu Poliție Locală,                       Compartiment Autorizări, 

Ing. Nicolae Gnatiuc               Laura Teodora Romedea 

 


