
                                                                                                                                        
                ANEXA NR.3

                           LA REGULAMENT

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL    

      C E R E R E
PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE

Subsemnatul(a)  ___________________________________________________cu  domiciliul  în

judeţul_________________, localitatea____________________,str._______________________________,

nr.______, bl.________, ap.______, posesor al BI seria _____, nr. _______________eliberat la data de

_________________de Poliţia __________________, în calitate de ___________________al SC (PFA; II,

IF)_________________________________cu sediul în__________________, str.___________________,

nr. ____, bl. ____, ap. _____, tel.________________ .

Vă rog să eliberaţi autorizaţia de funcţionare pentru următorul punct de lucru:

 Adresa punct de lucru: localitatea __________________, str.______________________, nr.____,

bl._____, sc._____, ap._____, tel._______________ .

-Profilul activităţii:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

         - Programul de funcţionare solicitat: ______________________________________________

Anexez în copie xerox următoarele acte:
� Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
� Certificatul constatator pentru sediul social;
� Certificatul constatator  pentru punctul de lucru ce urmează a fi autorizat, în conformitate cu prevederile

legale în vigoare;
� Actul constitutiv (Statut) al societăţii cu toate anexele şi modificările sau (Rezolutie) pentru P.F.A, I.I.,

I.F.;
� Act deţinere în legalitate spaţiu (extras CF actualizat; contract  vânzare–cumpărare/  societate; contract

închiriere vizat de organul fiscal;  contract concesiune; contract comodat autentificat la notar  însoțit de
extras CF proprietate etc.);

� Schimbarea destinaţiei spaţiului (dacă este cazul);
� Autorizaţia de construire (dacă este cazul) și proces-verbal de recepție a lucrării;
� Declaraţia  pe  proprie  răspundere  a  administratorului  de  obţinere  a  tuturor  avizelor  şi  autorizaţiilor

speciale pentru activitatea pe care o desfăşoară;
� Dovada achitării tuturor impozitelor şi taxelor, redevenţelor către Consiliul Local Hunedoara;
� Dovada deținerii unui contract cu operatorul local al serviciilor de salubritate corespunzator obiectului de

activitate;
� Chitanţa de plată a taxei de autorizare: 

nr._______________data:________________val.____________

Declar că actele depuse la dosar sunt în vigoare şi corespund cu originalul şi că activitatea se va desfăşura
astfel încât liniştea locatarilor din zonă să nu fie în nici un fel afectată.

Data___________________                                                           Semnătura şi ştampila           


