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Anexa nr. 12
FORMULAR CERERE
PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE
pentru desfășurarea de activități temporare
Către,
MUNICIPIUL MARGHITA,
Subscrisa
Firma…………………………………………………………………………………………..,
înmatriculată în Registrul Comerțului cu nr. …………………………, CUI……………….,
având sediul social în localitatea………………………………, str………………………….,
nr………………., bl…………..sc…………ap…………., telefon………..……………………
e-mail……………………, reprezentată prin…………………………………………………în
calitate de reprezentant legal/imputernicit in baza imputernicirii nr………………../
Prin prezenta solicit emiterea în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. ……….., a
acordului de funcționare pentru desfășurarea de activități temporare încadrate în clasa CAEN
Rev. 2:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. pentru
amplasamentul din municipiul Marghita, str………………………….. nr……………….,
având suprafața de ……… m2. , cu începere de la data ……………….……până la
data……………., pentru care s-a achitata taxa în suma de ………… lei.
Solicit comunicarea acordului de funcționare pentru desfășurarea de activități
temporare prin: poștă /compartimentul autorizări activități economice.
Anexez următoarele documente, după caz:
o Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, actualizat conform
Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea clasifiării activităților din economia națională
CAEN fotocopie;
o Certificatul constatator pentru sediul social/secundar cu activitate, actualizat
conform Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea clasifiării activităților din economia
națională CAEN fotocopie;
o Act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau, după caz rezoluţia
emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. nr.44/2008, privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale şi întreprinderi familiale fotocopie;
o Acorduri, avize, autorizații, licențe, sau alte documente relevante ( punct de
vedere, negație, etc.) în funcție de codul CAEN, expres stabilite și prevăzute de legislația în
vigoare, ale instituțiilor de specialitate, după caz, fotocopie :
o Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la tipul unităţii de
alimentaţie publică (H.G. nr.843 din 14 octombrie 1999 privind încadrarea pe tipuri a
unităţilor de alimentaţie publică neincluse în structurile de primire turistice ), formular tip
anexa nr. 9, original, sau
o Certificat de clasificare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de
alimentaţie publică (sau autorizaţia provizorie de funcţionare/ notă de verificare) eliberat de
reprezentanţii Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului (Sediul central: Calea
Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucureşti, cod 010096, Registratură şi Informaţii publice telefon:
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021 202 54 26 ) conform H.G. nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a
licențelor și brevetelor de turism; fotocopie
o Certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local.
In caz contrar se returneaza documentația depusa pentru obtinerea acordului de functionare;
original
o Contractul încheiat cu operatorul de salubritate (Serviciului Public de
Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare - S.P.A.A.C.S.- Marghita, str. Nicolae Bălcescu,
nr.19, telefon/fax 0259 362 634 ); fotocopie
o Dovada achitării taxelor: pentru acordul de funcţionare, taxa pentru firma, taxa
pentru reclamă și publicitate, taxa ocupare domeniului public, inchiriere teren, concesiune
teren, după caz; Dacă s-a optat pentru transmiterea acordului, prin poştă, se percepe un tarif de
6 lei.
o Schița privind amplasamentul propus vizată de Biroul Administrarea
Domeniului Public și Privat al municipiului Marghita, alte documente funcție de specificul
activității desfășurate și funcție de natura juridical a terenului, fotocopie;
o ………………………………………………………………………………
o Dosar de încopciat.
Intocmită într-un singur exemplar, pe propria răspundere, copiile depuse sunt in
conformitate cu originalul, cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

Data:……………………..

Semnătura……………………………
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