Anexa nr.1 la Regulament
Formular cerere pentru autorizarea desfăşurării activităţii de alimentaţie publică și a altor
activități recreative și distractive, în municipiul Zalău
Domnule Primar,
Subscrisa …….....……………………………………….. înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului cu nr. …………………., CUI ………………….…., având sediul social în localitatea
………………, str. ………….……….., nr. ….., bl. .....…., sc. .…. , ap. …. ,
tel.
……………..……,
reprezentată
prin
…………………..……...,
în
calitate
de
…………….......................…………..............., prin prezenta vă rog să aprobaţi eliberarea
autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică și a altor activități recreative și
distractive în conformitate cu H.C.L. nr. ................... pentru unitatea/structura de vânzare
..................................................... situată în municipiul Zalău, str. ….………………., nr……, bl.
…..….., sc. ….., ap. …..
Suprafaţa structurii de vânzare este de ……………. m.p.
Anexez următoarele documente :
1. Act constitutiv al societăţii sau autorizaţie emisă în baza Legii nr. 300/2004;
2. Certificat de înregistrare în Registrul Comerţului;
3. Anexă la Certificatul de înregistrare sau certificat constatator emis în temeiul Legii nr.
359/2004, după caz;
4. Acte doveditoare a dreptului de proprietate sau folosinţă asupra spaţiului şi/sau terenului,
planul de situaţie cu releveul spaţiului în care se desfăşoară activitatea comercială, documente de
urbanism pentru construcţiile noi sau care au suferit modificări (certificat de urbanism, autorizaţie
de construire, proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor);
5. Cerere pentru avizarea programului de funcţionare;
6. Acordul vecinilor limitrofi, după cum urmează:
a) pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în spaţii care au fost construite cu
destinaţie de locuinţă şi apoi transformate în spaţiu comercial, situate în clădirile colective de
locuinţe, se solicită acordul vecinilor limitrofi cu care se învecinează în mod direct spaţiul în plan
orizontal şi vertical (formular tip), din care să rezulte că aceştia sunt de acord cu programul de
funcţionare, indiferent de ora până la care se solicită avizarea programului de funcţionare;
b) pentru agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în spaţii care au fost construite cu
destinaţie de spaţiu comercial, situate în clădirile colective de locuinţe, se solicită acordul vecinilor
limitrofi cu care se învecinează în mod direct spaţiul în plan orizontal şi vertical, din care să rezulte
că aceştia sunt de acord cu programul de funcţionare, numai în situaţia în care aceştia solicită
avizarea programului de funcţionare peste ora 22,00;
Acordurile vecinilor limitrofi, menţionate la lit. a) şi b) vor fi însoţite de declaraţia
autentică a titularului activităţii prin care se confirmă apartenenţa semnăturilor;
7. Declaraţie pe proprie răspundere privind încadrarea pe tipuri a unităţii de alimentaţie
publică pentru unităţile neincluse în structurile de primire turistice, conform H.G. nr. 843/1999 sau
certificat emis de către Ministerul Turismului care atestă categoria localului pentru unităţile incluse
în structurile de primire turistice;
8.Tabel vizat de comerciant cu personalul angajat şi dovada îndeplinirii cerinţelor
profesionale pentru acesta, în efectuarea de activităţi de alimentaţie publică, conform Art. 5, alin.3
din O.G. 99/2000;
9. Contract pentru prestări servicii de salubrizare.
10. Dovada achitării taxei aferente eliberării autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică, a altor activități recreative și distractive şi a avizării programului de
funcţionare.
Data: ...................................

Semnătura (ştampila):
…………………..

