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Anexa nr. 11
FORMULAR CERERE
PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI PENTRU MODIFICAREA ORARULUI DE
FUNCȚIONARE
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 vă rog să aprobați emiterea Avizului pentru modificarea orarului de
funcționare pentru desfășurarea activității autorizate conform Acordului de funcționare nr.
…………… din …………… în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. ……….., pentru
unitatea situată în municipiul Marghita, str………………………….. nr……………….,
bl…………..sc…………ap…………..
.
Solicit comunicarea avizului pentru modificarea orarului de funcționare prin: poștă
/compartimentul autorizări activități economice.
Anexez următoarele documente, după caz:
o Acordul de funcționare nr. ………… din ………….,.original,
o Dovada achitării taxei; Dacă s-a optat pentru transmiterea avizului, prin poştă,
se percepe un tarif de 6 lei.
o În cazul în care în unitatea de alimentaţie publică urmează să se desfăşoare
nunţi, botezuri şi alte activităţi asemenea, după ora 22,00 se va prezenta suplimentar:-dovada
îndeplinirii condiţiilor de protecţie fonică, prin înscrisuri eliberate de Direcţia de
Sănătate Publică. - Bihor ( Oradea, Piaţa Libertatii nr. 34, telefon 0259434565, în zilele
lucrătoare între orele 16 -19 şi telefon 0259418639, în zilele de sâmbăta între orele 9 -14.)
Fotocopie
o În cazul unităților cu programul de desfășurare (orar) după ora 22,00, se vor
depune, după caz:
-În cazul unităților situate în cladiri de locuit colective se vor depune: acordul
Asociației de proprietari și al proprietarilor direct afectați cu care se învecineaza spațiul
comercial pe plan orizontal și vertical – formular tip potrivit anexei nr.6 original; În cazul în
care nu există constituită Asociație de proprietari, se va depune acordul
proprietarilor/chiriașilor direct afectați cu care se învecinează spațiul comercial pe plan
orizontal și vertical formular tip potrivit anexei nr. 7 original;
-În clădirile independente având destinație comercială se vor depune acordurile
tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal şi
vertical) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată – formular tip sub
semnătură privată – anexa nr.8 original;
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-În situatia in care agentul economic nu va putea depune la dosar acordul vecinilor
limitrofi, acesta va completa o declaratie pe propria raspundere care va cuprinde motivele
pentru care nu a obtinut aceste acorduri, original; declarație care va fi luată în considerare în
urma verificării la fața locului( ex. lipsă vecini, locuință nelocuită) .
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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