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CERERE DE ACORD/AUTORIZAŢIE
pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale

PERSOANĂ FIZICĂ
PERSOANĂ JURIDICĂ

Subsemnatul,

________________________________________________,

identificat

prin C.I./B.I. seria_____ nr._______________, reprezentant legal* al societăţii comerciale
_________________________________________________________ cu sediul (domiciliul
pentru P.F. / A.F.) în localitatea _________________________________, la adresa:
str.__________________________________ nr._______, bl._______, sc._______ ap.______,
judeţul ______________________ Cod Poştal __________
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. _________________, cod fiscal / CUI
____________________, solicit acordul Primarului Municipiului Braşov, conform O.G.
nr.99/2000, aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr.650/2002, şi/sau autorizaţie
conform art.475 Cod Fiscal, pentru exercitarea următoarelor activităţi:
Forma de comerţ
Comerţ cu ridicata

Alimentaţie publică

Comerţ cu amănuntul

Servicii de piaţă
Alte activităţi recreative şi distractive

Coduri CAEN pentru care se solicită acordul/autorizaţia de funcţionare :
________________________________________________________________________

Locuri de parcare (conform H.C.L. nr.469/2013)
Notă: se va completa de către Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei

Nr. telefon

* administrator sau împuternicit (cu procură)

Fişa
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DE CARACTERIZARE A STRUCTURILOR DE VÂNZARE
1. Adresa:
2. Zona de amplasare (după Planul Urbanistic General al localităţii):
3. Precizaţi dacă este vorba:
a) De o construcţie nouă
b) De extinderea unei construcţii existente cu destinaţie comercială
c) De adaptare pentru activitatea de comerţ a unui imobil care a avut altă destinaţie
precizaţi activitatea anterioara
d) De modificări, schimbări de destinaţie, lucrări de dezvoltare sau modernizare faţă de
situaţia iniţială, etc. şi până în prezent asupra spaţiului unde se desfăşoară activitatea
4. Dimensiunile structurii de vânzare

DA

NU

mp

a) Aria (suprafaţa totală) desfăşurată construită a întregului imobilul:
b) Aria (suprafaţa totală) desfăşurată construită a spaţiului unde se desfăşoară
activitatea comercială:

•

Pentru comerţul cu ridicata , din care:
- de depozitare / păstrare
- de prezentare
- spaţii tehnice
- alte spaţii (birouri, anexe, utilităţi)

•

Pentru comerţul cu amănuntul şi unităţile de prestări servicii, din care:
- sala / de vânzare / prestare
- de depozitare / păstrare
- spaţii tehnice
- alte spaţii (birouri, anexe, utilităţi)

•

Pentru alimentaţie publică, din care:
- sala / salon de servire
Suprafaţa mp:
- sala / salon de servire
Număr de locuri:
- de depozitare / păstrare
- de pregatire-preparare
- alte spaţii (spaţii tehnice, birouri, anexe, utilităţi)

c) Suprafaţa de parcare proprie amplasamentului (nr. locuri de parcare)
5. Servicii de piaţă oferite cumpăratorilor:
6. Spaţiul pentru desfăşurarea activităţii este conform obiectului de activitate, este
deţinut cu titlu valabil şi nu există cauze, împrejurări sau alte impedimente pentru
desfăşurarea activităţii şi emiterea acordului/autorizaţiei de funcţionare

Nota: În termen de 30 (treizeci ) de zile de la data înregistrării documentaţiei complete, mă oblig să mă prezint la C.I.C. pentru ridicarea
acordului/autorizaţiei de funcţionare. Neridicarea actului în termenul de mai sus atrage anularea cererii.

Declar pe propria răspundere că am înţeles conţinutul prezentei cereri şi îmi asum răspunderea
că cele menţionate sunt conforme cu realitatea, în caz contrar voi suporta consecinţele conform
legislaţiei în vigoare.

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila
________________________________

