
 

 
Anexa nr. 5 – cerere viză anuală acordul/autorizația de funcționare  

 

 

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 reprezentantul ________________________________________________ 

Sediul societății ____________________________________________________ 

Nr. Acord/autorizație de funcționare ___________________________________ 

Adresa punctului de lucru ____________________________________________ 

Suprafața punctului de lucru __________________________________________ 

CUI ___________________________ Nr. ORC ___________________________ 

Telefon _________________________________ 

Prin prezenta vă rog să-mi vizați acordul/autorizația de funcționare pentru anul 

____ 

Declar pe propria răspundere că nu au intervenit modificări ale condiţiilor de 

funcţionare de la data emiterii acordului/autorizației de funcționare şi că deţin toate 

avizele şi acordurile necesare funcţionării emise de către autorităţile abilitate. 

 

 

 

                                  Semnatura si ştampila 

Data_____________               agentului economic 

 

(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); 



 

 

 

 

 

 

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.) 

• 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 

• Actul de identitate al administratorului sau imputernicitului acestuia 

• Chitanţa de plată a taxei legale, la caseria Primăriei 

 în original: 

- Acordul/autorizația de funcționare, 

- Chitanţa de plată a taxei legale, la caseria Primăriei 

- Pentru unităţile de alimentaţie publică se vor depune în dublu exemplar : declaraţia 

tip privind structura unităţii de vânzare (anexa nr. 3 la regulament) 


