ROMÂNIA
U.A.T. ORAŞ SĂCUENI
SZÉKELYHÍD VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA
417435 – SĂCUENI, P-ţa LIBERTĂŢII nr.1, JUDEŢUL BIHOR Cod Fiscal 4593474
telefon: 0259352194, 0359420480, fax: 0259352195, e-mail : primaria.sacueni@cjbihor.ro, pagina web: www.sacueni.ro

CERERE
pentru eliberarea Autorizaţiei de funcţionare
Domnule Primar,
Subsemnatul/a________________________________în calitate de reprezentant al S.C.,
IF, P.F.A, I.I., cu denumirea ____________________________________, având sediul la
adresa ___________________________________________,TEL: _________________ vă
rugăm a ne autoriza funcţionarea, la adresa ________________________________________,
punctului de lucru cu obiectul de activitate ______________________________. Imobilul este
proprietatea _________________________________________________ .
În vederea autorizării anexăm la prezenta(în copie xerox) documentele cerute, respectiv:
1. Actul constitutiv al Societăţii Comerciale/P.F.A,I.I,I.F.
(În forma cea mai actuală şi reală, care reflectă toate modificările făcute şi înregistrate la Oficiul
Registrului Comerţului Bihor);
Notă: În cazul P.F.A, I.F, I.I – copia setului de documente eliberate de O.R.C. la înmatriculare;
2. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
3. Dovada proprietăţii/dreptului de folosinţă asupra punctului de lucru, in copie legalizata, după
caz, sau certificatul de atestare fiscal\în original)
4. Certificatul Constatator eliberat de O.R.C. pe baza declaratiei pe proprie răspundere cf. Legii
nr. 359/2004, art.17¹, alin.(1), lit.b) sau c).
b) pentru punctul de lucru /sediul pentru care se face autorizarea;
5. Contractul încheiat cu Societatea comercial de salubrizare a localităţii.
6. Alte documente specifice activităţii desfăşurate: ex.: pentru dreptul de liberă practică
medicală; pt. comercializare de produse farmaceutice pt uz uman/veterinar; licen]iere pentru
jocuri de noroc, pariuri, ş.a.; declaraţie conform H.G. nr.843/1999 pt unit.de alim publică, ş.a.
7. Orarul de funcționare al unităţii (cf. O.G. nr.99/2000 aprobată prin Legea nr.650/2002, H.G.
nr.333/03.2003, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă)
(pentru unităţi de alimentaţie publică: baruri, restaurante, este necesară o achitării taxei pentru
activitățile de alimentație publică)
8. Dovada achitării taxei locale corespunzătoare pentru autorizare / punct de lucru.
Semnătura reprezentantului legal /ştampila.

Înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 2717.
Date cu caracter personal, prelucrate conform Legii 677 / 2001.
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