ROMÂNI A
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI

HOTĂRÂREA
Nr. 57 din 27.06.2017
privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului de funcționare,
autorizație privind activitatea de alimentație publică și a avizului pentru orarul de
funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii
de piață, în comuna Dudeștii Noi

Tinand cont de prevederile:
a) art. 475 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
a) Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor
de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor
de piață,
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de inițiator,
înregistrat sub nr.2319/2017, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale
art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei Dudeștii
Noi către administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014,
b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,
înregistrat sub nr.2318/2017,
c) raportul Comisiilor de specialitate ECOF, JUREX, ale Consiliului Local al Comunei
Dudeștii Noi,
d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâre în
conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului
local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 din 19
noiembrie 2012,
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45 alin. (2), lit. e) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind eliberarea acordului de funcționare,
autorizației privind activitatea de alimentație publică și a avizului pentru orarul de funcționare
pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, în comuna
Dudeștii Noi, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului
comunei, Postului de poliție Dudeștii Noi și se aduce la cunoștință publică prin afișare,
precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:

 …………………………….…………………………

SECRETARUL COMUNEI
DUDEŞTII NOI

Carmen-Livia SIMINIC

 …………………………….…………………………
Loredana-Adina-Mihaela LUCIU
L.S.

Hotărârea Consiliului local a fost adoptată cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 1 vot
abținere din 11 consilieri locali prezenți.

F2/A7
LL/LL
EX.3

ANEXA la Hotărârea nr.57 din 27.06.2017

Regulamentul privind eliberarea acordului de funcționare, autorizației
privind activitatea de alimentație publică și a avizului pentru orarul de
funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de
comerț și servicii de piață, în comuna Dudeștii Noi
Art. 1. - Prezentul regulament stabilește procedura de eliberare a acordului de
funcționare, autorizație privind activitatea de alimentație publică și a avizului pentru orarul de
funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață
în comuna Dudeștii Noi.
Art. 2. - Prevederile prezentului regulament se aplică persoanelor fizice autorizate,
întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, societăților comerciale ce desfășoară
activități de comerț și servicii de piață, prevăzute în anexa la Ordonanța Guvernului nr.
99/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. - În înțelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:
a) chioșc - contrucție mică prevăzută cu o fereastră mobilă, prin care sunt vândute ziare,
reviste, cărți, etc;
b) comerciant - persoana fizică sau juridică autorizată să desfășoare activități de
comercializare a produselor și serviciilor de piață;
c) comerț ambulant - activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin trecere
dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioșcuri mobile sau în vehicule special
amenajate;
d) comerț cu amănuntul/de detail - activitatea desfășurată de comercianții care vând
produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;
e) comerț cu ridicata/de gros - activitatea desfășurată de comercianții care cumpără
produse în cantități mari în scopul revânzării acestora în cantități mai mici altor comercianți
sau utilizatori profesionali și colectivi;
f) exercițiu comercial - una sau mai multe activități de comercializare cu ridicata, cu
amănuntul, de tip cash and carry, de alimentație publică, precum și a serviciilor desfășurate
de un comerciant;
g) gheretă - construcție din materiale ușoare, amplasate în regim provizoriu și
demontabil unde sunt vândute produse alimentare și nealimentare;
h) serviciu de alimentație publică - activitatea de pregătire, preparare, prezentare și
servire a produselor și a băuturilor pentru consumul acestora în unități specializate sau la
domiciliul/locul de muncă al consumatorilor;
i) serviciu de piață - orice acțiune sau prestație care face obiectul vânzării-cumpărării
pe piață și care nu are drept consecință transferul proprietății asupra unui bun corporal,
efectuată în scopul satisfacerii unor necesități ale consumatorilor;
Art. 4. - (1) Documentele care se emit de primarul comunei Dudeștii Noi în vederea
desfășurării activităților de comerț și servicii de piață sunt:
a) acord de funcționare conform art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) autorizație privind activitatea de alimentație publică conform art. 475 din Codul fiscal;
c) aviz pentru orarul de funcționare art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Primarul comunei poate delega atribuțiile de la alin. (1) către viceprimarul comunei
sau către administratorul public al comunei.

Art. 5. - (1) Comerțul în zone publice se desfășoară în structuri de vânzare cu sediu fix
sau ambulant.
(2) Exercitarea activității de comercializare în zone publice se poate face numai în baza
acordului de funcționare emis de primarul comunei, cu respectarea prezentului regulament și
a planurilor de urbanism aprobate.
(3) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul transferului, mutării sau extinderii unui
exercițiu comercial, precum și în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare.
(4) Activitățile comerciale, în sensul prezentului articol, care se exercită în baza
acordului de funcționare emis de primarul comunei sunt cele cu referire la produsele
alimentare, nealimentare și la serviciile de piață prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul
regulament.
Art. 6. - Acordul prevăzut la art. 5 alin. (2) nu se eliberează în următoarele cazuri:
a) contravine planului general de dezvoltare urbană și criteriilor generale privind
determinarea zonelor și locurilor de vânzare din localități;
b) aduce prejudicii spațiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare
arhitectonică deosebită ori cu valoare de patrimoniu;
c) exercițiul comercial se face în spații improvizate;
d) se încalcă dispozițiile prezentului regulament.
Art. 7. - Taxa locală pentru eliberarea/vizarea anuală a acordului de funcționare este
de 50 lei.
Art 8. - Taxa locală pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației pentru desfășurarea
activității de alimentație publică pentru desfășurarea activităților încadrate în grupele CAEN
561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități
recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN,
actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN este stabilită în funcție de
suprafața aferentă activităților respective, astfel:
a) 50 lei pentru unitățile cu suprafața de până la 100 m2, inclusiv;
b) 100 lei pentru unitățile cu suprafața mai mare de 100 m2.
Art. 9. - Taxa locală pentru eliberarea avizului pentru orarul de funcționare este de 20
lei.
Art. 10. - Taxele locale de la art. 7-9 se poate modifica prin hotărârile anuale ale
consiliului local privind impozitele și taxele locale.
Art. 11. - Taxele locale pentru eliberarea/vizarea acordului de funcționare, pentru
eliberarea/vizarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică și pentru
eliberarea avizului pentru orarul de funcționare se achită integral, anticipat eliberării acestora,
indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal respectiv.
Art. 10. - Operatorii economici care desfășoară activități comerciale încadrate în grupele
CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte
activități recreative și distractive au obligația să vizeze autorizația privind desfășurarea
activității de alimentație publică anual, până la 31 decembrie a anului în curs pentru anul
următor.
Art. 11. - Documentele descrise la art. 4 se emit pentru fiecare punct de lucru/strucură
de vânzare în care se desfășoară, după caz, activități comerciale, respectiv servicii de piață
sau activități de alimentație publică, permanent sau sezonier.
Art. 12. - Persoana care solicită emiterea acordului de funcționare sau a autorizației
pentru desfășurarea activității de alimentație publică trebuie să anexeze cererii, după caz,
următoarele documente în copie:
a) actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice;
b) certificatul de înregistrare fiscală;

c) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului privind activitățile
desfășurate în cadrul punctului de lucru;
d) actul de deținere a spațiului, respectiv: extras CF, contract de închiriere/comodat,
autorizația de construire pentru schimbarea de destinație din locuință în spațiu comercial;
e) autorizația de mediu pentru activitățile cuprinse în anexa nr. 1 la Ordinul nr.
1798/2007 al ministerului mediului și dezvoltării durabile, cu modificările și completările
ulterioare;
f) documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor emis de
Direcția Sanitar Veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile prevăzute în
Ordinul nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța
alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța
alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor
alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție,
procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine
nonanimală;
g) autorizația sanitară de funcționare pentru activitățile cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul
nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de
amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități
cu risc pentru starea de sănătate a populației;
h) autorizația privind securitatea la incendiu potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.
571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării
și/sau autorizării privind securitatea la incendiu sau declarație pe proprie răspundere că nu
se încadrează în prevederile punctului II, din anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr. 571/2016;
i) certificatul de clasificare pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare
și/sau alimentație publică, emis în baza Ordinului nr. 65/2013 de către Autoritatea Națională
pentru Turism;
j) contractul cu un operator de salubrizare;
k) avizul pentru orarul de funcționare emis de primarul comunei în baza prezentului
regulament;
l) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal privind îndeplinirea tuturor
condițiilor legale pentru desfășurarea activității;
m)chitanța de achitare a taxei pentru emiterea acordului de funcționare;
Art. 13. - (1) Documentele descrise la art. 4 sunt valabile până la apariția unor modificări
privind desfășurarea activității societății comerciale respectiv: schimbarea denumirii
operatorului economic, a sediului/punctului de lucru, obiectelor de activitate, a suprafețelor de
vânzare sau modificarea legislației care a stat la baza obținerii acestora.
(2) Comerciantul are obligația ca în termen de 30 de zile de la data apariției acestor
modificări să le aducă la cunoștință organului emitent, în caz contrar documentele își pierd
valabilitatea.
(3) Pentru comercianții care își desfășoară activitatea în gherete sau chioșcuri cu
caracter temporar, acordul de funcționare se eliberează pe perioada contractului de închiriere
a domeniului public.
Art. 14. - În cazul în care, din diferite motive, operatorul economic își încetează
activitatea la punctul de lucru, acesta are obligația de a preda acordul de functionare sau
autorizația pentru desfășurarea activității de alimentație publică în original la organul emitent,
precum și actul care atestă radierea activității de la punctul de lucru, emis de catre Oficiul
Registrului Comerțului, în termen de 30 de zile de la încetarea activității.
Art. 15. - Fiecare comerciant își stabilește orarul de funcționare cu respectarea
prevederilor înscrise în legislația muncii și cu condiția respectării reglementărilor în vigoare

privind liniștea și ordinea publică, în funcție de necesitățile consumatorilor, până la ora 24,
conform modelului prevazut în anexa nr. 3 a prezentului regulament.
Art. 16. - În situația modificării orarului de funcționare, comerciantul are obligația
solicitării unui nou aviz pentru orarul de funcționare.
Art. 17. - (1) În cazul în care se constată nerespectarea normelor legale privind ordinea
și liniștea publică primarul comunei poate decide modificarea orarului de funcționare sau
revocarea documentelor descrise la art. 4.
(2) Modificarea orarului de funcționare sau revocarea avizului pentru orarul de
funcționare se comunică operatorului economic printr-o adresă care înlocuiește avizul inițial.
Art. 18. - (1) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât,
potrivit legii penale, să constituie infracțiune, desfășurarea oricărui exercițiu comercial, după
caz, fără obținerea/vizarea documentelor descrise la art. 4 și se sancționează cu
suspendarea activității comerciale până la data obținerii/vizării acestora, precum și cu
amendă de la 400 la 2.000 de lei.
(2) Constatarea și sancționarea contravențiilor se realizează de către:
a) primarul comunei sau de împuterniciți ai acestuia;
b) reprezentanți ai poliției locale;
c) reprezentanți ai poliției române.
(3) Contravențiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozițiile Ordonanței
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările și completările ulterioare.
Art. 19. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA nr. 1
TABEL cu clasificarea activităților din economia națională
Cod
Denumirea activității
CAEN1
5010 Comerț cu autovehicule
5020 Întreținerea și repararea autovehiculelor (fără reparații executate în întreprinderi
organizate de tip industrial)
5030 Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule
5040 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente, și reparații
5050 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
5122 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
5131 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
5132 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne
5133 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
5134 Comerț cu ridicata al băuturilor
5135 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
5136 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
5137 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
5138 Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
5139 Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun
5141 Comerț cu ridicata al produselor textile
5142 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
5143 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice și de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și
televizoarelor
5144 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete și produse de întreținere
5145 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
5146 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
5147 Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.
5151 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
5153 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții
5154 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor, de fierărie pentru instalații sanitare
și de încălzire
5155 Comerț cu ridicata al produselor chimice
5156 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
5185 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
5188 Comerț cu ridicata al mașinilor, accesoriilor și uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor
5190 Comerț cu ridicata al altor produse
5211 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi și tutun
5212 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse nealimentare
5221 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
1

Conform Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizată prin Ordinul
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13
decembrie 2002.

5222 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
5223 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
5224 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
5225 Comerț cu amănuntul al băuturilor
5226 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
5227 Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor alimentare
5231 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
5232 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
5233 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
5241 Comerț cu amănuntul al textilelor
5242 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
5243 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
5244 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic
5245 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electro-menajere, al aparatelor radio și
televizoarelor
5246 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, cu articole din sticlă, cu cele pentru
vopsit
5247 Comerț cu amănuntul al cărților, ziarelor și articolelor de papetărie
5248 Comerț cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
5250 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
5261 Comerț cu amănuntul prin corespondență
5262 Comerț cu amănuntul prin standuri în piețe
5263 Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
5271 Reparații de încălțăminte și ale altor articole din piele
5272 Reparații de articole electrice de uz gospodăresc
5273 Reparații de ceasuri și bijuterii
5274 Alte reparații de articole personale n.c.a.
5530 Restaurante
5540 Baruri
5551 Cantine
5552 Alte unități de preparare a hranei
7020 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
7110 Închirierea autoturismelor și utilitarelor de capacitate mică
7133 Închirierea mașinilor și echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor
7140 Închirierea bunurilor personale și gospodărești n.c.a.
7250 Întreținerea și repararea mașinilor de birou, de contabilizat și a calculatoarelor
7470 Activități de întreținere și curățare a clădirilor
7481 Activități fotografice
7485 Activități de secretariat și traducere
9301 Spălarea, curățarea și vopsirea textilelor și blănurilor
9302 Coafură și alte activități de înfrumusețare
9303 Activități de pompe funebre și similare
9304 Activități de întreținere corporală
9305 Alte activități de servicii personale n.c.a.
9500 Activități ale personalului angajat în gospodării particulare

ANEXA nr. 2
Cerere pentru eliberarea acordului de funcționare/ autorizației privind
desfășurarea activității de alimentație publică
DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul(a)
................................................................................reprezentant
al
SC/PFA/ÎI/ÎF ................................................................................................................
cu sediul la adresa .......................................................................................................... telefon
............................................
Solicit eliberarea acordului de funcționare/ autorizației pentru desfășurarea
activității de alimentației publică, pentru unitatea ...................................................,
denumirea comercială ................................................................. situată la adresa ...................
.................................................................................. în suprafață de ........................m2, având
obiectele de activitate - CAEN: .......................................................................................
..........................................................................................................................................
Cunoscând sancțiunile prevăzute la art. 326 - falsul în declarații, conform prevederilor Legii
nr. 286/17.07.2009, privind Codul Penal declar pe propria răspundere, că actele depuse în
copie sunt conforme cu realitatea și că sunt îndeplinite toate condițiile legale pentru
desfășurarea activității/activităților.
Anexez următoarele documente în copie2:
□ Act de identitate al reprezentantului legal a firmei;

□

Certificatul de înregistrare și certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului
privind activitățile desfășurate în cadrul punctului de lucru;
□ Act de deținere a spațiului: extras CF, contract de închiriere/comodat, autorizație de
construire(pentru schimbare de destinație din locuință în spațiu comercial);
□ Autorizație de mediu pentru activitățile cuprinse în anexa 1 la Ordinul nr.1798/2007 al Ministerului
Mediului si Dezvoltării Durabile, cu modificările ulterioare;
□ Document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor emis de Direcția
Sanitar Veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile prevăzute în Ordinul nr. 111 din 16
decembrie 2008;
□ Autorizație sanitară de funcționare pentru activitățile cuprinse în anexa nr.2 la Ordinul nr. 1030
din 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare,
amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea
de sănătate a populației;
□ Autorizație privind securitatea la incendiu potrivit dispozițiilor H.G. nr. 571 din 2016 pentru
aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind
securitatea la incendiu sau declarație pe proprie răspundere că n use încadrează în prevederile
punctului II, din Anexa nr.1 din H.G. nr.571/2016.
□ Certificat de clasificare pentru structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și/sau
alimentație publică, emis în baza Ordinului nr. 65 din 2013 de către Autoritatea Națională pentru
Turism,;
□ Contract cu o firmă specializată în prestarea serviciilor de salubrizare,

□ Chitanța de achitare a taxei pentru emiterea acordului de funcționare;
□ Dosar plic.
Data ............................

2

Bifați în căsuța corespunzătoare

Semnătura ...................................

ANEXA nr. 3

Cerere pentru eliberarea avizului pentru orarul de funcționare

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a) ................................................................. repreprezentant al
SC/PFA/ÎÎ/IF................................................................................ cu sediul la
adresa ...............................................................................................................,
înregistrată la Oficiul registrului Comerțului sub nr. ............................................
CUI: ..............................................,
solicit emiterea avizului pentru orarul de funcționare, în conformitate cu
prevederile O.G. nr. 99/2000, republicată,
pentru unitatea .............................................................., denumirea comercială
................................................................. situată la adresa ...............................
.................................................................................. în suprafață de ......... m2,
având obiectele de activitate - CAEN: având următoarele obiecte de activitae,
CAEN:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...................................................................................................................
Orarul solicitat:

Luni-Vineri: ............................................................
Sâmbătă: ............................................................
Duminică: .............................................................

Data

Semnătura

........................

...................................
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ANEXA nr. 4

DECLARAȚIE
Subsemnatul ____________________ cu domiciliul în localitatea ___________,
județul___________, strada _________________, nr. ___, bl. ___, sc ___, ap. ___, legitimat
cu BI/CI seria ____ nr. ___________ CNP _____________, în calitate de administrator la
S.C./P.F.A./Î.I./I.F. ________________________________ înregistrată la Registrul
comerțului sub nr. de înmatriculare _____/____/________, cu sediul social în județul
___________,
localitatea
________________,
str.___________________,
nr._____,bl.___,ap.___ având structura economică tip___________________________
situată în Dudeștii Noi, strada _____________________, nr.____, bl.___, ap.____, pentru
care s-a eliberat Avizul program de funcționare/Autorizația de funcționare pentru
desfășurarea activității de alimentație publică nr......../................, declar pe propria răspundere
cunoscând sancțiunile prevăzute la art. 326 - falsul în declarații, conform prevederilor Legii nr.
286/17.07.2009 privind Codul Penal, că:
□ nu au survenit modificări cu privire la denumirea societății, adresa sediului și a punctului de
lucru, obiectul de activitate, actele de deținere legală a spațiului și că nu am contracte de
închiriere/comodat/etc. ale căror termene au expirat;
□ am cunoștință și dețin toate avizele/acordurile/autorizațiile de la instituțiile și autoritățile
abilitate necesare desfășurării activității (ISU, DSV-SA, DSP, Agenția pentru Protecția
Mediului, ITM și celelalte avize/acorduri specifice activității desfășurate) și sunt direct
răspunzător de funcționarea punctului de lucru din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar,
prevenirea incendiilor conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, protecția mediului, precum și de respectarea oricăror norme legale specifice
domeniului de activitate în care se desfășoară activitatea;
Declarația neconformă cu realitatea duce la anularea
funcționare/autorizației de funcționare nr........../............... .

avizului

program

de

Nume și prenume

Semnătura

Data
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ANEXA nr. 5

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMARUL COMUNEI DUDEȘTII NOI

AVIZ
pentru orarul de funcționare
Nr. ……… din ………………

1. Se

emite avizul pentru orarul de funcționare pentru ___________________________
2. Forma de organizare:
□ Societate comercială
□ Societate Cooperativa Meșteșugărească
□ Întreprindere familială
□ Persoană fizică autorizată
□ Întreprindere individuală
3. Sediul social: Județul ________________________ Localitatea _________________
str. _____________________________________________ nr. _______ bl. ________, sc.
________, ap. _______
4. Înmatriculată la Registrului Comerțului cu nr. ________________________ din data
_________________ cod unic de înregistrare _________________________________
5. Unitatea ___________________________________________ situată în comuna
Dudeștii Noi, str. ____________________________________________ nr. ______ bl.
_____, ap. ______.
6. Activitate conform COD CAEN : __________________________________________
______________________________________________________________________
7. Orar de funcționare ____________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Mențiuni: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

PRIMARUL COMUNEI

SECRETARUL COMUNEI
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ANEXA nr. 6

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMARUL COMUNEI DUDEȘTII NOI

AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE
pentru desfășurarea activității de alimentație publică
Nr. ………… din ………………
1.Se emite autorizația de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație
publică pentru ____________________________________________________
2.Forma de organizare:
□ Societate comercială □ Societate Cooperativa Meșteșugărească
□ Întreprindere familială □ Persoană fizică autorizată
□ Întreprindere individuală
3. Sediul social: Județul _________________ Localitatea ____________________ str.
__________________________________ nr. _____ bl. ____, sc. ____, ap. ____
4. Înmatriculată la Registrului Comerțului cu nr. _____________________ din data
________________ cod unic de înregistrare ________________________________
5. Unitatea __________________________________________________________
situată în comuna Dudeștii Noi, str. ________________________________________
___________________________________ nr. _______ bl. _______, sc. _______;
în suprafață totală de ≤ 100 mp □ ; > 100 mp □ .
6. Activitate conform COD CAEN : ________________________________________
___________________________________________________________________
7. Orar de funcționare _________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Mențiuni: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________

PRIMARUL COMUNEI

SECRETARUL COMUNEI
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VIZE ANUALE
Data

Semnătura și sigiliul

Anul

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE
Data

Punctul din avizul orarului de funcționare care se
modifică sau se completează

Semnătura și sigiliul

PRIMAR

PRIMAR
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ANEXA nr. 7

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMARUL COMUNEI DUDEȘTII NOI

ACORD DE FUNCȚIONARE
Nr. ………… din ………………
1.Se emite acordul de funcționare pentru __________________________________
2.Forma de organizare:
□ Societate comercială □ Societate Cooperativa Meșteșugărească
□ Întreprindere familială □ Persoană fizică autorizată
□ Întreprindere individuală
3. Sediul social: Județul _________________ Localitatea ____________________ str.
__________________________________ nr. _____ bl. ____, sc. ____, ap. ____
4. Înmatriculată la Registrului Comerțului cu nr. _____________________ din data
________________ cod unic de înregistrare ________________________________
5. Unitatea __________________________________________________________
situată în comuna Dudeștii Noi, str. ________________________________________
___________________________________ nr. _______ bl. _______, sc. _______;
în suprafață totală de ≤ 100 mp □ ; > 100 mp □ .
6. Activitate conform COD CAEN : ________________________________________
___________________________________________________________________
7. Orar de funcționare _________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Mențiuni: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________

PRIMARUL COMUNEI

SECRETARUL COMUNEI
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VIZE ANUALE
Data

Semnătura și sigiliul

Anul

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

PRIMAR

MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI ULTERIOARE
Data

Punctul din avizul orarului de funcționare care se
modifică sau se completează

Semnătura și sigiliul

PRIMAR

PRIMAR
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