
 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E  
pentru emitere a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 

- restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi 
recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de 
Legea nr. 67/2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 14.12.2015; 

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru emitere a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte 
activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 
2 al Municipiului Bucureşti; Analizând: 

- Raportul de specialitate nr. 79461/10.12.2015 prezentat de Direcţia Urbanism, Cadastru 
şi Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti; 

- Raportul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi 
Relaţii Internaţionale, precum şi Raportul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea 
Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; - Amendamentul Executivului la ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului 
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Având în vedere reglementările cuprinse în: 
- Ordonanţa Guvernului României nr. 21/1992, republicată privind protecţia 

consumatorului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.50/2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală; 

- Legea nr.282/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 
de piaţă; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 3/2013 privind stabilirea 
nivelurilor si taxelor locale in Municipiul Bucureşti, începând cu anul 2013; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 54/2015 
privind aprobarea Organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei de Evidenţă Persoane Sector 
2; 

In temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. r) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

H O T Ă R Ă Ş T E  

Art. 1 (1) Se aprobă „Metodologia” de eliberare a „Autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire 
a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, potrivit anexei nr. 4 la nrezenta hotărâre”.  



Art. 6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului 

data de 14.12.2015 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Se aprobă modelul „Autorizaţiei de funcţionare” conform anexei nr. 2 ş\ 
formularelor cuprinse în anexele nr. 3 - 6 .  

(3) Anexele nr. 1-6 conţin un număr de 13 pagini şi fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2 încasarea taxelor provenite din eliberarea „Autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire 
a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului 
Bucureşti”, se face de către Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local, 
cu personalitate juridică aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2. 

Art. 3 Atribuţiile Poliţiei Locale Sector 2, stabilite prin prezenta hotărâre, vor fi incluse în 
regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia şi vor fi supuse aprobării Consiliului Local. 

Art. 4 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Poliţia Locală 
Sector 2 şi Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art. 5 Pe data prezentei, Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 8/01.02.2007 şi nr. 
46/31.05.2013 îşi încetează aplicabilitatea.





Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 114/14.12.2015 
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METODOLOGIA de emitere a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 
932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti 
I. Dispoziţii generale 

Art.l. - (1) Activitatea de desfăşurare a activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561 - 
restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative 
şi distractive poate fi desfăşurată de comercianţii autorizaţi în condiţiile Legii nr. 359/2004, 
pentru persoanele juridice, respectiv societăţi comerciale, regii autonome, organizaţii 
cooperatiste şi ale Ordonanţei de Urgenta nr. 44/2008. 

(2) Prin prezenta metodologie sunt reglementate condiţiile de emitere pentru agenţii 
economici ce desfăşoară activităţi conform codurilor CAEN prevăzute la art. 1, cât şi perioada 
de valabilitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind stabilirea unor 
reguli generale de exercitare a acestor activităţi. 

(3) Emiterea „Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561 - 
restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative 
şi distractive”, numită în continuare “Autorizaţie de desfăşurare a activităţilor” 
reglementează desfăşurarea de către agenţii economici a activităţii de alimentaţie publică pe 
raza sectorului 2, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 

II. Autorizaţia de desfăşurare a activităţilor. 
Metodologia de emitere 

Art.2. Autorizaţia de desfăşurare a activităţilor se emite cu condiţia îndeplinirii cumulative a 
următoarelor criterii: 

a. dovada deţinerii legale a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea; 
b. îndeplinirea condiţiilor de funcţionare prevăzute de legislaţia în specifică în 

domeniul sanitar, sanitar veterinar, protecţiei mediului, protecţiei muncii şi 
protecţiei împotriva incendiilor; 

c. desfăşurarea unor activităţi comerciale care se încadrează în normele de convieţuire 
socială, ordine şi linişte publică. 

Art.3. Modelul autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor este prevăzut în anexa nr.2 la hotăiâre. 
Art.4. (a) „Autorizaţia de desfăşurare a activităţilor” se emite la cerere, agenţilor economici 
care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică sau alte activităţi recreative sau distractive- 
formularul cererii regăsindu-seîn anexa nr. 3, la prezenta hotăiâre. 

(b) Nu se vor emite autorizaţii de desfăşurare a activităţilor pentru construcţiile 
expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, 
indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă, până la 
finalizarea lucrărilor de intervenţie realizate în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni 
seismice a construcţiilor existente. 
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Art.5. (a) Cererea pentru emiterea „Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor” se va depune la 
sediul Poliţiei Locale sector 2 din şos. Pantelimon nr. 27, sector 2 şi va fi însoţită de următoarele 
documente în doua exemplare: 

- Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal; 
- Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., 

P.F.A., I.I., I.F.) - după caz; 
- Declaraţie punct de lucru - conform Ordin MFP nr. 1329/2004 - la Administraţia 

Finanţelor Publice; 
- Declaraţie pe proprie răspundere privind tipul unităţii de alimentaţie publică - conform 

HG nr. 843/1999 - anexa nr. 4; 
Copii conforme cu originalul ale următoarelor avize/autorizaţii care stau la baza 
desfăşurării activităţi: 

o Autorizaţia sanitară de funcţionare - emisă de Direcţia de Sănătate Publică 
Bucureşti 

o Autorizaţia sanitar - veterinară de funcţionare emisă de Direcţia Sanitar- 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti o Aviz/autorizaţie emisă de 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, o Aviz/autorizaţie de securitate la 
incendiu (P.S.I.) - emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” - 
Bucureşti - Ilfov o Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi 
sănătăţii în munca - emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti; 

sau, în lipsa autorizaţiilor/avizelor, punctele de vedere în scris emise de autorităţile 
competente. 
- Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii (act proprietate, contractul de 

închiriere, asociere sau concesionare etc.); 
- Releveul spaţiului, din documentaţia cadastrală avizată sau întocmit de persoană 

autorizată (cu materializarea caracteristicilor funcţionale - spaţiu deservire, pregătire- 
predare, de depozitare, anexe utilităţi); 

- Autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - (în 
cazul efectuării modificărilor de natură constructivă în spaţiul destinat desfăşurării 
activităţii sau în cazul construcţiilor noi pentru care s-a obţinut autorizaţia de construire 
şi pentru care s-a efectuat recepţia); 

- Contract de prestări servicii - salubritate şi după caz, ultima factură de plată; 
- Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor”, un 

exemplar. 
(b) Pentru soluţionarea cererii, personalul de execuţie căruia i-a fost repartizată lucrarea 
din cadrul Politiei Locale Sector 2, va întocmi un referat privind legalitatea solicitării, 
pe baza verificărilor efectuate de către reprezentanţii compartimentelor (disciplină în 
construcţii, control comercial, protecţia mediului şi alte activităţi de control stabilite sau 
delegate în condiţiile legii), în maxim 15 zile de la data depunerii cererii. 
( c) In cazul unei documentaţii incomplete, personalul de execuţie din cadrul Poliţiei 
Locale sector 2, va transmite adresă de acte în completare in maxim 5 zile de la data 
depunerii cererii. 

Art.6. - (1) Referatul privind legalitatea solicitării, împreună cu un exemplar al întregii 
documentaţii necesare autorizării, se depun la Centrul de Informare şi Relaţii cu Publicul - 
ghişeele alocate Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu, cu propunere de eliberare 
sau respingere a cererii.
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V I Z A T  

(2) După primirea dosarului înregistrat, personalul de execuţie căruia i-a fost 
repartizată lucrarea spre soluţionare din cadrul Serviciului Autorizare şi Documentaţii 
Urbanism, Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu verifică întreaga documentaţie, 
precum şi datele înscrise în referat de către Poliţia Locală sector 2. 

(3) Pe baza referatului primit de la Poliţia Locală, personalul de execuţie desemnat 
prin dispoziţia primarului sectorului 2, la propunerea DUCGT, întocmeşte Referatul prin care 
propune emiterea Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor, după care îl înaintează spre avizare 
şefului Serviciului Autorizare şi Documentaţii Urbanism şi directorului Direcţiei Urbanism, 
Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul Primăriei Sectorului 2. 

(4) Personalul de execuţie din cadrul Serviciului Autorizare şi Documentaţii Urbanism 
completează formularul de autorizaţie privind desfăşurarea activităţii şi o înaintează spre 
aprobare Secretarului Sector 2 şi Primarului Sector 2, după semnarea de către şeful ierarhic. 

Formularul autorizaţiei va fi tipărit strict pentru obiectivul şi activitatea pentru care a 
fost solicitată, asigurându-se elemente de securizare necesare şi va cuprinde: 

- date de identificare a solicitantului; 
- datele de identificare a obiectivului autorizat; 
- activitatea autorizată; 
- semnătura secretarului şi primarului. 

Formularul autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor va fi însoţit de Anexa privind 
condiţii generale de desfăşurare a activităţii pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, care 
face parte integrantă din autorizaţie. 

(5) Autorizaţia se întocmeşte în 2 exemplare - exemplarul 1 cartonat, care va fi eliberat 
solicitantului si exemplarul 2 necartonat, care va rămâne în evidenţa Serviciului Autorizare şi 
Documentaţii Urbanism. 

(6) Autorizaţia de desfăşurare a activităţilor se înregistrează în baza de date a 
Serviciului Autorizare şi Documentaţii Urbanism. 

(7) Documentaţia de autorizare privind desfăşurarea activităţilor se arhivează şi se 
păstrează în cadrul Serviciului Autorizare şi Documentaţii Urbanism. 

(9) Rezolvarea solicitării se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării 
cererii. 

Eliberarea către reprezentantul societăţii comerciale/IF/II/PFA a “ Autorizaţiei de 
desfăşurare a activităţilor pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti” se realizează la 
Centrul de Informare şi Relaţii cu Publicul, autorizaţia fiind însoţită de un exemplar al 
declaraţiei pe proprie răspundere privind tipul unităţii de alimentaţie publică, pe baza de 
semnătură, pe copia autorizaţiei. 

(10) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor se păstrează de către solicitant la 
sediul/punct de lucru pentru care a fost eliberată şi se afişează la loc vizibil, în original. 

Art.7 - în cazul în care, după primirea referatului de la Poliţia Locală Sector 2, nu se 
recomandă emiterea autorizaţiei, inspectorul din cadrul Serviciului Autorizare şi Documentaţii 
Urbanism căruia i-a fost repartizată lucrarea va întocmi un referat semnat de către Secretarul şi 
Primarul sectorului 2, de respingere a cererii. 

Respingerea cererii va fi motivată şi se va face prin dispoziţie a Primarului sectorului 2, 
la propunerea organului constatator şi va fi comunicată solicitantului de 
către Direcţia Administraţie Publică Locală. :>Pre neschirnbare,
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Art. 8 - (1) Valoarea taxei privind emiterea autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor 
este cea prevăzută de Codul Fiscal şi de HCGMB, după caz; 

(2) Taxa pentru emiterea/vizarea anuală a autorizaţiei se încasează de către 
Direcţia Venituri Buget Local, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 2271/2015, privind Codul Fiscal şi a Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, respectiv 4000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 mp, 
inclusiv şi 8000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp. 

(3) Taxa pentru emiterea/vizarea anuală a Autorizaţiei de desfăşurare a 
activităţilor se face venit la bugetul local. 

(4) în cazul în care după primirea referatului de la Poliţia Locală Sector 2, nu se 
recomandă emiterea autorizaţiei, taxa achitată va fi recuperată de către agentul economic de la 
Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, după înscrierea menţiunii “taxa nu a fost utilizată la 
Primăria Sector 2” de către reprezentantul Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare 
Teritoriu. III. Perioada de valabilitate 

Art.9 - (1) „Autorizaţia de desfăşurare a activităţilor” este valabilă pe toată durata în 
care agentul economic îndeplineşte condiţiile care au stat la baza emiterii ei. 

(2) La modificarea condiţiilor iniţiale de funcţionare/obiect activitate, punct 
de lucru - agentul economic va solicita emiterea unei noi „Autorizaţii de desfăşurare a 
activităţilor”, în conformitate cu situaţia nou creată. 

(3) în cazul modificării caracteristicilor funcţionale (modificări de natură 
constructivă la interior sau exterior), privind unitatea de alimentaţie publică pentru care s-a 
emis autorizaţia, precum şi la modificarea sediului social, agentul economic are obligaţia 
notificării Primăriei Sectorului 2, prin depunerea unei declaraţii tip - anexa nr.4 - cu noile 
caracteristici funcţionale - precum si dovada legala care sta la baza modificării caracteristicilor 
iniţiale. 

IV. Vizarea autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor 
Art.10 - (1) Titularul autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor, este obligat să solicite 

viza anuală până la data de 1 decembrie a anului în curs pentru anul următor. 
(2) Cererea pentru vizarea anuala a Autorizaţiei, se va depune la sediul Poliţiei locale 

din şos. Pantelimon nr. 27, sector 2 şi va fi însoţită de următoarelor documente prezentate de 
agentul economic, în dublu exemplar: 

- cerere viză - anexă nr.5; 
- copii conforme cu originalul a documentelor: aviz sanitar, sanitar - veterinar, mediu, 

protecţia împotriva incendiilor, protecţia muncii sau puncte de vedere de la autorităţile 
competente; 

- Autorizaţia de desfăşurare a activităţilor - original; 
- Declaraţia pe propria răspundere, din care să rezulte că avizele ce au stat la baza 

eliberării Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor, nu au fost retrase, 
- Dovada achitării taxei de viză; 
(3) Pentru soluţionarea cererii, personalul de execuţie căruia i-a fost repartizată 
lucrarea din cadrul Politiei Locale Sector 2, va întocmi un referat privind legalitatea 
solicitării, pe baza verificărilor efectuate de către reprezentanţii compartimentelor 
(disciplină în construcţii, control comercial, protecţia mediului şi alte activităţi de 
control stabilite sau delegate în condiţiile legii), în maxim 15 zile de la data depunerii 
cererii. 

VIZAT Spre neschlmbare, SECRET AR, ;
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(4) în cazul unei documentaţii incomplete, personalul de execuţie din cadrul Poliţiei 
Locale sector 2, va transmite adresă de acte în completare in maxim 5 zile de la data 
depunerii cererii. 
(5) Referatul privind legalitatea solicitării, împreună cu un exemplar al întregii 

documentaţii necesare vizării autorizaţiei, se depun la Centrul de Informare şi Relaţii cu 
Publicul - ghişeele alocate Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu, cu 
propunere de motivată de vizare a autorizaţiei sau respingere a cererii. 
Art. 11 - (1) După primirea dosarului înregistrat, personalul de execuţie căruia i-a fost 
repartizată lucrarea spre soluţionare din cadrul Serviciului Autorizare Documentaţii 
Urbanism, Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu verifică întreaga 
documentaţie, precum şi datele înscrise în referat de către Poliţia Locală sector 2. 

(2) Pe baza referatului primit de la Poliţia Locală, personalul de execuţie desemnat 
prin dispoziţia primarului sectorului 2, întocmeşte Referatul prin care propune vizarea sau după 
caz respingerea vizării Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor, după care îl înaintează spre 
semnare şefului Serviciului Autorizare Documentaţii Urbanism şi 
directorului Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu din cadrul Primăriei 
Sectorului 2. 

(3) Personalul de execuţie din cadrul Serviciului Autorizare Documentaţii Urbanism 
completează formularul de autorizaţie cu numărul chitanţei, reprezentând achitarea taxei de 
viza şi le înaintează spre aprobare Primarului Sectorului 2. 

Eliberarea către reprezentantul societăţii comerciale/IF/II/PFA a “ Autorizaţiei de 
desfăşurare a activităţilor pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti” vizate va urma acelaşi 
circuit ca la emiterea autorizaţiei - art. 6 - pct. (9). 

Respingerea vizării autorizaţiei va fi motivată şi se va face prin dispoziţie a Primarului 
sectorului 2, la propunerea organului constatator pe baza referatului întocmit de personalul din 
cadrul SADU şi va fi comunicată solicitantului de către Direcţia Administraţie Publică Locală. 

(4) Personalul de execuţie din cadrul Serviciului Autorizare Documentaţii Urbanism 
asigură evidenta şi arhivarea documentaţiei care a stat la baza vizării autorizaţiei privind 
desfăşurarea a activităţilor. 

(5) în cazul în care după primirea referatului de la Poliţia Locală Sector 2, nu se 
recomandă vizarea autorizaţiei, taxa achitată va fi recuperată de către agentul economic de la 
Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, după înscrierea menţiunii “taxa nu a fost utilizată la 
Primăria Sector 2” de către reprezentantul Direcţie Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu. 

V. Retragerea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii din 
grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de 
servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive 

Art. 12 - (1) Retragerea „Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor” se realizează la 
propunerea organului constatator, respectiv al Poliţiei Locale Sector 2 în următoarele situaţii: 

a) încălcarea repetată a Legii nr. 61/1991 republicată, constatată prin proces verbal de 
către Poliţia Locală Sector 2, 

b) modificări neautorizate ale spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, conform Legii 
nr. 50/ 1991, republicată. 

c) nerespectarea măsurii complementare dată de către organul constatator, respectiv 
suspendarea activităţii până la intrarea în legalitate a agentului economic (îndeplinirea 
cumulativă a tuturor condiţiilor ce au stat la baza emiterii autorizaţiei).





VIZAT 
Spre nesclilnibare,
SECRETAR, 

 

 

(2) Retragerea „Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor” se face prin 
dispoziţie emisă de Primarul Sectorului 2, la propunerea organului constatator, respectiv al 
Poliţiei Locale Sector 2 şi pe baza referatului de specialitate întocmit de inspectorul din cadrul 
Serviciului Autorizare Documentaţii Urbanism - Direcţia Urbanism Cadastru şi Gestionare 
Teritoriu. 

(3) Un exemplar al dispoziţiei se transmite agentului economic, prin poştă cu 
confirmare de primire, de către Direcţia Administraţie Publică şi Evidenţă Electorală, iar copii 
ale dispoziţiei şi ale confirmării de primire vor fi comunicate Poliţiei Locale Sector 2 şi 
Serviciului Autorizare Documentaţii Urbanism - Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare 
Teritoriu. 

(4) După comunicarea dispoziţiei agentului economic, inspectorul din cadrul 
Serviciului Autorizare Documentaţii Urbanism - Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare 
Teritoriu va solicită prin adresă scrisă agentului economic predarea exemplarului original al 
Autorizaţiei. 

(5) După comunicarea dispoziţiei agentului economic, agentul constatator din 
cadrul Poliţiei Locale Sector 2, va lua măsuri conform Ordonanţei 99/2000 de sistare a 
activităţii. 

VI. Sancţiuni 
Organul constatator din cadrul Poliţiei Locale Sector 2 poate aplice sancţiuni, în 

limita competenţelor, în următoarele condiţii: 
a) dacă constată că agentul economic funcţionează fără autorizaţie sau 

autorizaţia nu este valabilă datorită nerespectării cumulative a tuturor condiţiilor ce a stat la 
baza emiterii acesteia — se aplica amenda în valoare de 500 - 1000 lei şi măsura 
complementară de suspendare a activităţii până la intrarea în legalitate conform legislaţiei în 
vigoare. 

(b) până la intrarea în legalitate organul constatator al Poliţiei Locale Sector 2 va 
verifica dacă este respectată măsura luată de suspendare a activităţii agentului economic. In 
cazul în care măsura nu este respectată va fi dublată amenda, respectiv 1000 - 2000 lei, va fi 
aplicat sigiliul, va sesiza ANAF şi organele de urmărire penală, pentru ruperea/distrugerea 
sigiliului. 

VII. Dispoziţii finale 
Art.13. Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre se sancţionează 

potrivit reglementărilor legale în vigoare. 
Art.14. Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 2, va coopera 

cu instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniu, privind funcţionarea unităţilor de alimentaţie 
publică. 

Art.15. Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor agenţilor economici ce 
desfăşoară activităţi în clasa CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire 
a băuturilor şi 932 -Alte activităţi recreative şi distractive. 

Art. 16. Agenţii economici care vor solicita viză pentru anul 2016 vor depune cerere 
însoţită de documentaţia aferentă în vederea emiterii unei noi autorizaţii privind desfăşurarea 
activităţilor, conform prevederilor prezentei Hotărâri - Art. 5. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢ; 
SANDU E m 

= ssrsrrwsüüPíjSíC:



VIZAT Spre aeschlmbare,
SECRETAR, 
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i 

în baza HCLS 2 nr 
, se autorizează SC/II/IF/PFA. 

Nr. Sc............ Ap ............ , Sector 

Nerespectarea prevederilor legale în vigoare retragerea sau suspendarea autorizaţiei şi SJ Autorizaţia se emite strict pentru 
obiectivul şi activitatea pentru care a fost solicitată. 

cu sediul în................................ , Str..$£#f. 
• • /■ ' WiM4W’’ ife 
w""' I' înmatriculată în registrul comerţului sub nr ........................................................................... .-..., 

v . .m. ^ să desfăşoare activitatea (clasa 
CAEN la punctul de lucru situat 

Durata valabilităţii autorizaţiei   \ \ ; ' VY' Alte menţiuni: Valabilitatea autoriza aprobărilor, autorizaţiilor, n domeniu. 

Wm ................................  e deţinerea tuturor avizelor, fji zute de actele normative in xj/* W m r m M
w/j

? 1 activitatea desfăşurată, atrage după caz, rea conform legislaţiei în vigoare. 

§ 
h. 

PRIMAR SECRETAR m WA 
wA 

Eliberată la data de.....................  Nu se admit ştersături. Nu este transmisibilă 
SADU-A DA 
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Anexa la Anexa nr. 2 - „Autorizaţie de funcţionare ” 

VIZAT 
Spre neschimbare,
SECRETAR, 

 

 

 



VIZAT Spre aeschlmbare,
SECRETAR, 

 

(1) „Autorizaţia de desfăşurare a activităţilor” este valabilă pe toată durata 
respectării condiţiilor cumulative care au stat la baza emiterii ei. 

(2) La modificarea condiţiilor iniţiale de funcţionare/obiect activitate, punct de 
lucru - agentul economic va solicita emiterea unei noi „Autorizaţii de desfăşurare a 
activităţilor”, în conformitate cu situaţia nou creată. 

(3) în cazul modificării caracteristicilor funcţionale (modificări de natură 
constructivă la interior sau exterior), privind unitatea de alimentaţie publică pentru care 
s-a emis autorizaţia, precum şi la modificarea sediului social, agentul economic are 
obligaţia notificării Primăriei Sectorului 2, prin depunerea unei declaraţii tip - anexa nr.4 - 
cu noile caracteristici funcţionale - precum si dovada legala care sta la baza modificării 
caracteristicilor iniţiale. 

(4) Titularul autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor, este obligat să solicite viza 
anuală până la data de 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor. 

(5)  Retragerea „Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor” se dispune la 
propunerea organului constatator, respectiv al Poliţiei Locale Sector 2 în următoarele 
situaţii: 

a) încălcarea repetată a Legii nr. 61/1991 republicată, 
b) modificării caracteristicilor funcţionale neautorizate conform Legii nr. 50/ 

1991, republicată. 
c) nerespectarea măsurii complementare dată de către organul constatator, 

respectiv suspendarea activităţii până la intrarea în legalitate a agentului economic 
(îndeplinirea cumulativă a tuturor condiţiilor ce au stat la baza eliberării autorizaţiei). 

(6)  Retragerea „Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor” se face prin 
dispoziţie emisă de Primarul Sectorului 2, la propunerea organului constatator. 

(7) După comunicarea dispoziţiei agentului economic, se vor lua măsuri conform 
Ordonanţei 99/2000 de sistare a activităţii, de către organul constatator din Cadrul Poliţiei 
Locale Sector 2. 

(8) Organul constatator din cadrul Poliţiei Locale Sector 2 poate aplica sancţiuni în 
următoarele condiţii: 

a) dacă constată că agentul economic funcţionează fără autorizaţie sau autorizaţia 
nu este valabilă datorită nerespectării cumulative a tuturor condiţiilor ce a stat la baza 
emiterii acesteia - se aplica amenda în valoare de 500 - 1000 lei şi măsura complementară 
de suspendare a activităţii până la intrarea în legalitate conform legislaţiei în vigoare. 

(9) Până la intrarea în legalitate organul constatator al Poliţiei Locale Sector 2 va 
verifica dacă este respectată măsura luată de suspendare a activităţii agentului economic. 
în cazul în care măsura nu este respectată va fi dublată amenda, respectiv 1000 - 2000 lei şi 
se va sesiza Agenţia Naţională de Administrare Fiscala sau organele de urmărire penală.



 

 

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 114/14.12.2015 CERERE 
pentru emiterea “AUTORIZAŢIE DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR” 

DOMNULE PRIMAR, 
SC/II/IF/PFA 

înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr ..................................................  posesor al autorizaţiei 
nr având sediul în localitatea ..........................................................................................................  ...  
str ........................................................................ , nr................ , bl .............. , sc ......... , ap .......... , tel. 
  , reprezentată prin , în calitate de 
 posesor al CI/BI/paşaport nr .......................................... , serie ................. eliberat de ...................  

Vă rog să aprobaţi emiterea Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor în conformitate cu 
Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr .............................................. , pentru punctul de 
lucru situat în ..........................................................................................................................  
Anexez prezentei următoarele documente, în două exemplare: - Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal; - Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., LI., I.F.) - după caz; - Declaraţie punct de lucru - conform Ordin MFP nr. 1329/2004 - la Administraţia Finanţelor Publice; - Declaraţie pe proprie răspundere privind tipul unităţii de alimentaţie publică - conform HG nr. 843/1999 - anexa nr. 4; - Copii conforme cu originalul ale următoarelor avize/autorizaţii care stau la baza desfăşurării activităţi: > Autorizaţia sanitară de funcţionare - emisă de Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti > Autorizaţia sanitar - veterinară de funcţionare emisă de Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bucureşti > Aviz/autorizaţie emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, > Aviz/autorizaţie de securitate la incendiu (P.S.I.) - emisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” - Bucureşti - Ilfov > Autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în munca - emisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti sau, în lipsa autorizaţiilor/avizelor, punctele de vedere în scris emise de autorităţile competente. - Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.); - Releveul spaţiului, din documentaţia cadastrală avizată sau întocmit de persoană autorizată (cu materializarea caracteristicilor funcţionale - spaţiu deservire, pregătire-predare, de depozitare, anexe utilităţi); - Autorizaţia de construire şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - (în cazul efectuării modificărilor de natură constructivă în spaţiul destinat desfăşurării activităţii sau în cazul construcţiilor noi pentru care s-a obţinut autorizaţia de construire şi pentru care s-a efectuat recepţia); - Contract de prestări servicii - salubritate şi după caz, ultima factură de plată; 
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- Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor”, un exemplar.
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DECLARAŢIE 9 
Subsemnatul ............................................................. , cu domiciliul în ...................................... , 

str .................................................... , nr ............. , bl ....... , sc ...... , ap ........... Judeţul/ sectorul ............ , 
în calitate de *) ................................ , la Societatea Comercială ............................................................. , 
înregistrată la registrul comerţului sub nr. de înmatriculare ........................................... , cu sediul social 
în ....................................... , judeţul/sectorul ........................ , str ........................................................... , 
nr ...................... , bl .................. , sc .................... , ap ..........................  
declar pe propria răspundere că unitatea de alimentaţie publică situată în .............................................  ..  

(sediul unităţii) 

este de tipul ........................................... , având următoarele caracteristici funcţionale: 
1. Total suprafaţă (mp) ..................................... din care : 
• de servire.............................................. ; 
• de pregătire/predare ............................. ; 
• de depozitare ........................................ ; 
• anexe - utilităţi ..................................... ; 
(birouri, grupuri sanitare, vestiare etc) 

 

2. Numărul locurilor pentru consumatori: Total, din care : saloane Terasă Gradină de vară 
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Data 

*) Patron, director, administrator  
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CERERE privind vizarea Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor 

DOMNULE PRIMAR, 

S.C/I.I/I.F/P.F.A 
înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr ...............................................................  
având sediul în localitatea ..............................................  , str ....................................  
 ............................. , nr ......................... , bl .............. , sc ................ , ap ............... , tel. 
 ...................................  , reprezentată prin ...........................................................  ...  în 
calitate de  ...........................  posesor al CI/BI/paşaport nr .............................. , serie 
 ................. eliberat de .................................  

Vă rog să aprobaţi vizarea Autorizaţie de desfăşurare a activităţilor nr ..........................................................  emisă în conformitate cu HCLS 2 nr.  .................  /  ............................... , pentru punctul de lucru situat în .............................................................................................................  
pentru anul ..................................................  

Anexez prezentei următoarele documente: 
- Autorizaţia de desfăşurare a activităţii - original, 
- Dovada achitării taxei de viză, 
- cerere viză; 
- copii conforme cu originalul a documentelor: aviz sanitar, sanitar - veterinar, 

mediu, protecţia împotriva incendiilor, protecţia muncii, - 2 ex; 
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Semnătura (ştampila) 

 

Data





Anexa nr. 6 la H.C.L. Sector 2 nr. 114/14.12.2015 

VIZAT 
Spre neschimbare,
SECRETAR, 

 

 

ŞEF SERVICIU, 

DIRECŢIA URBANISM CADASTRU SI GESTIONARE TERITORIU SERVICIUL AUTORIZARE SI DOCUMENTAŢII URBANISM 
NR ........... / .........................  

REFERAT 
privind emiterea „Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor” în baza HCL S2 nr. 

în conformitate cu prevederile HCL S2 nr. , privind emiterea 
“Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor”, pentru agenţii economici ce desfăşoară activităţi 
de alimentaţie publică pe raza sectorului 2; 

Analizând documentaţia depusă de S.C/I.I/I.F./P.F. A ...........................................  

în vederea obţinerii „Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor”, corespunzătoare activităţii - 
cod CAEN-  ............................................................... desfăşurată în punctul de lucru situat 
în  .............................................................................................................................  
propunem emiterea „Autorizaţiei de 
desfăşurare a activităţii” în forma 
prezentată. 

DIRECTOR EXECUTIV, 

ÎNTOCMIT, 
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VIZAT 
Spre neschimbare,
SECRETAR, 

 

 

SADU-RADA Ediţia 1/Revizia 1



VIZAT 
Spre ne-schimbare,SECRETAR» i
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