CĂTRE, Comuna Țițești, județ Argeș
Prin prezenta, îmi exprim în mod expres consimţământul pentru procesarea şi stocarea de către Primăria
Comunei Țițești a datelor cu caracter personal ale subsemnatului, inclusiv codul numeric personal, în
conformitate cu Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016.
DA 
NU

Dacă nu aţi bifat căsuţa DA, cererea dumneavoastră nu va fi înregistrată!

Subsemnat (ul/a) ___________________________ domiciliat în
________________ str. _________________________ nr. _____ bloc. ____
scara. ___ etaj ___ ap. ____ judeţ/sector ___________________ telefon
______________act identitate ________ seria _____ nr. ______________ în
calitate
de(1)_______________________________cunoscând
dispoziţiile
articolului 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar:
Sunt reprezentant al societăţii comerciale :
CUI

DENUMIRE

JUDET
NR.

NR. O.R.C.

LOCALITATE
BL.

SC.

ET.

STRADA
AP.

COD POSTAL

TEL.

Prin prezenta vă rog să-mi eliberaţi autorizaţia/acord de funcţionare
pentru:
Structuri de vânzare
(adresa)

Tipul structurii
(magazin, restaurant,
depozit, etc.)

Suprafaţa
structurii de
vânzare

Codul
CAEN

Orar de
funcţionare

(1) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine (asociat, fondator, persoană fizică
autorizată, întreprinzător persoană fizică titular al întreprinderii individuale, reprezentant
întreprindere familială, administrator, reprezentant);
Declar pe propria răspundere că pe întreaga durată de funcţionare a structurilor de
vânzare şi a perioadei de exercitare a activităţilor menţionate în prezenta cerere, voi
respecta legislaţia privind condiţiile igienico-sanitare şi de igiena alimentelor, protecţia
mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi alte reglementări legale în vigoare.

Data_____________

Semnatura si ştampila
agentului economic

Prezentei cereri vor fi anexate:
-în copie:

• Certificat constatator de autorizare a obiectelor de activitate desfasurate la adresa punctului de lucru
eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
• Autorizaţii după caz de la:
- Direcţia de Sănătate Publică Argeș
- Agenţia de Protecţia Mediului Argeș
- I.S.U. "Căpitan Puică Nicolae" al judeţului Argeș (pentru obiectivele care se supun avizării / autorizării
privind securitatea la incendiu, conform prevederilor H.G. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de
construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, sau negatie
acolo unde este cazul)
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș
-Autorizaţie sanitar - veterinară pentru agenţii economici care comercializează produse de origine animală
• Documentele ce atestă dreptul de proprietate si cel de folosire al spaţiului unde îşi desfăşoară activitatea
agentul economic (ex. contract de vânzare - cumpărare, titlul de proprietate, coală C.F., contract de
închiriere avizat de administraţia financiară, contract de locaţie, contract de comodat etc.)
• Plan de situaţie + releveu spaţiu
• declaratie tip accept vecini conform anexei 2 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. Acceptul vecinilor
va fi acordat pentru obiectul de activitate si orarul solicitat
• Copie dupa autorizaţia de construcţie pentru schimbare de destinaţie, pentru spaţiile care au avut
funcţiunea de locuinţă. Pentru unitatile de alimentatie publica este necesar document din care sa rezulte ca
destinatia spatiului este una de alimentatie publica.
• Documentele de constituire ca agent economic (certificat de înregistrare, statut, contract de societate sau
act constitutiv, şi după caz acte adiţionale) – pentru persoanele juridice
• Dovada achitării taxei de publicitate pentru mijloacele de publicitate deţinute precum şi deţinerea
autorizaţiei de construire aferente sau declaratie tip in acest sens
• Documentele de constituire ca agent economic (certificat de înregistrare şi rezoluţia directorului
Oficiului Registrului Comerţului si orice alte certificate de mentiuni ) pentru persoane fizice,
întreprinderi familiale şi individuale.
• Copie dupa contractul încheiat cu S.C. _______________ S.A. vizat pe anul în curs pentru persoanele
juridice sau copie după Declarația de impunere privind taxa speciala de salubrizare pentru persoane
fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, cabinete medicale, cabinete notariale,
precum și de alte asemenea entități care dețin în proprietate imobile în comuna Țițești, ce sunt utilizate
pentru desfășurarea de profesii liberale
• Chitanţa de plată a taxei legale, la caseria Primăriei, în original şi copie
• Act de identitate administrator/asociat
• Pentru unităţile de alimentaţie publică se vor depune in dublu exemplar : declaraţia tip privind structura
unităţii de vânzare
• Unităţile indiferent de specific, inclusiv cele de alimentaţie publica, care solicită orar de funcţionare
după orele 22.00 si /sau inainte de orele 8.00, vor depune o copie după contractul încheiat cu o firmă de
protecţie şi pază, vor face dovada montării camerelor de supraveghere în interiorul şi exteriorul unităţii şi
vor completa o declaraţie tip prin care sunt de acord ca în cazul tulburării ordinii şi liniştii publice să li se
reducă orarul de funcţionare.

