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HOTĂRÂ RE 

Proiect transmis şi înregistrat la 
Cabinei Secretar General al Sectorului 2 

sub nr. 3083117.08.2022 

privind aprobarea Metodologiei de emitere a „Autoriza/iei privind desfăşurarea 
activităfilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte act ivită fi 

de servire a băuturilor şi 932 -Alte activităfi recreative şi distractive, pe raza 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti " 

Consi liul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales in condiţiile stabi lite de 
Legea nr. 11 5/201 5 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale nr. 2 15/2001 , precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali , rectificată, întrunit în şedinţă .. „ „ .. „ .... , 

astăzi , „ „. „ .. „.; 

Luând in considerare proiectul de hotărâre iniJiat de Primarul Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti privind aprobarea Metodologiei de emitere a „Autoriza/iei privind 

desfăşurarea activităfilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte 

activităfi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităfi recreative şi distractive, pe raza 

Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti," 

Analizând: 

- Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 

- Raportul de specialitate nr. 159822116.08.2022 prezentat de către Direcţia 
Urbanism, Cadastru şi Gestionarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Raportul de specialitate nr. 161698 /18.08.2022 prezentat de către Direcţia Juridică 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti; 
- Nota de fundmentare nr. 29457118.08.2022 prezentată de Poliţia Locală Sector 2, 

serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului 
Bucureşti ; 

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine ş i Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi 
Relaţii Internaţionale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

-Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului din cadrul 
Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

-Nota nr. 153 127/05.08.2022, însoţită de cererea nr. 151542/04.08.2022 a doamnei 
Niţă Elena, Secretar General al Sectorului 2 de efectuare a concediului de odihnă, în perioada 
09.08.2022- 19.08.2022, prin care del eagă unele atribuţiile exercitate domnului Platon Sabin, 
Directorul Executiv al Direcţiei Juridice; 

-Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 915/06.05 .2022 privind exercitarea cu caracter 
temporar de către doamna Niţă Elena, director executiv al Direcţiei Juridice, a funcţiei publice 

de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 



;;---_ 

, „~ ,.„ 
~TAH_~j 

Având in vedere reglementările cuprinse în: 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (art. 475, pct. 3 şi 5), cu modificările ş1 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 207/20 15 privind Codul de procedură fisca lă, cu modificările ş i comp letările 

u 1 teri oare; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată , cu modificările şi 

completări le ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 21 /1992 privind protecţia consumatori lor, republicată, cu 

modificări le şi completările ul teri oare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanţei Guvernului iu. 9912000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă; 

- Hotărârea Guvernului nr.435/20 I O privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare 
a echipamentelor pentru agrement; 

- Hotărâre Guvernului nr. 571120 16 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări 

care se supun av izării ş i /sau autorizării privind securitatea la incendiu; 

- Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare 

sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor 

ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările şi 

compl etări le ulterioare; 

- Ordinului preşedintelui A.N.S.V.S.A nr. 111 /2008 privind aprobarea Normei sanitare 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi 

pentru siguranţa alimentelor a activităţi lor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a 

produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, 
procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti m. I 05/202 1 privind stabilirea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti , începând cu anul 2022, cu 

modificările ş i completările ulterioare. 

În temeiul art. 139 alin. (J) coroborat cu art. 166 alin. (2) fit. l) şi ş) ş i alin. (4) din 

Ordonanfa de Urgenfă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare,' 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 (1) Se aprobă Metodologia de emitere a Autorizaţiei privind desfăşurarea 

activ ităţilor prevăzute în grupele CAEN 56 1 - Restaurante, 563 - Baruri ş i alte activităţi de 

servire a băuturilor ş i 932 - Alte activităţ i recreative ş i distractive, pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti , precum şi modelul "Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor 

prevăzute de grupele CAEN ", conform anexei nr. I şi anexei nr. 2, ce fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



(2) Se aprobă modelul Cererilor tip şi a Declaraţiei conform anexelor nr. 3-5, ce 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Încasarea taxelor provenite din eliberarea Autori zaţie i privind desfăşurarea 
activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activ i tăţi de 
servire a băuturilor ş i 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al 
Municipiului Bucureşti se face de către Direcţia Venituri şi Buget Local Sector 2. 

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consi liului Local Sector 2 
nr. 8/2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a "Autorizaţiei privind desfăşurarea 

activităşilor prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563- Baruri şi alte activitâ/i de servire 

a băuturilor şi 932- Alte activităşi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti ", astfel cum a fost modificată ş i completată prin H.C.L. Sector 2 nr.1 39/2020 ş i 

H.C.L. Sector 2 nr.1 79/2020, îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, reprezentanţii 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , Poliţia Locală 
Sector 2 şi Direcţia Generală Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral 111 Monitorul Oficial al Municipiului 

Bucureşti. 

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, 

/ ELENA NIŢ_Ă ____ ---:> 

t- ----
~ 
~ 

Hotărâre nr. 

Bucureşti, _____ _ 

Prezenta Hotărâre con fine un număr de ... pagini. inclusiv anexele, şi a fos t adoptată de Consiliul Local al Sectorului 
2 al M1111icipi11l11i 811c11reşti în şedin/a din data de c11 respectarea prevederi/or ari. 140 din Orc/onanfa de 
Urgen/ă a G11vern11l11i nr. 5712019 privind Coc/111 administrativ, cu modificările şi completările 11lterioare. 



Anexa nr.1 la H.C.L. Sector 2 nr„„„„„/„„„„„„„ .. „ 

METODOLOGIA 
de emitere a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele 

CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri si alte activităti de servire a băuturilor si , , , 
932 -Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului 

Bucuresti , 

I. Dispoziţii generale 
Art.1. - (1) Activitatea de desfăşurare a activităţi l or prevăzute în grupele CAEN 56 1 -
restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor ş i 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 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderi le individuale ş i 

întreprinderile familiale, precum şi de către alte persoane juridice ce pot desfăşura activităţi 

conexe prevăzute de grupele CAEN mai sus menţionate, care nu necesită, conform legii, 
înregistrarea la Registrul Comerţului. 

(2) Prin prezenta metodologie sunt reglementate condiţiile de emitere a „autorizaţi ei 

privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 -
Baruri ş i alte activităţi de servire a băuturilor ş i 932 - Alte activ ităţi recreative ş i distractive, 
pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ", denumită în cele ce urmează „autorizaţia de 
desfăşurare a activităţi lor „ precum ş i perioada de valabilitate a acesteia, în conformitate cu 
prevederile l egis laţiei în vigoare privind stabilirea unor reguli generale de exercitare a 
acestor activităţi. 

(3) Definiţie: Autorizaţia privind desfăşurarea activităţi lor prevăzute in grupele CAEN 561 -
restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor ş i 932 - Alte activităţi 

recreative ş i distractive reprezintă actul administrativ eliberat de autoritatea locală, 

persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal (art. 475, pct. 3 şi 5), cu modificările ş i completările ulterioare, ale Legii nr. 207/201 5 
- privind Codul de procedură fiscală - cu modificările şi completările ulterioare ş i ale 
H.C.G.M.B. nr. 244/2019 - privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale in 
Municipiul Bucureşti , începând cu anul 2020, cu modificările şi completări le ulterioare. 
Cuantumul taxelor va fi actualizat în raport de Hotărârile adoptate anual de către Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti. 

II. Autorizaţia de desfăşurare a activităţilor. 

Metodologia de emitere 

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

a. dovada deţinerii legale a spaţiu lui în care îş i desfăşoară activitatea; 
b. îndeplinirea condiţiilor pentru desfăşurarea activ i tăţi lor prevăzute de legis laţ ia 

specifică în domeniul sanitar, sanitar veterinar, protecţiei mediului, protecţie i 

muncii şi protecţiei împotriva incendiilor; ----V\ZĂT---i 

spre neschm1bare 
:;~CRETAR 



c. desfăşurarea unor activităţi comerciale care se încadrează în normele de 
conv i eţuire socia lă, ordine şi linişte publică. 

Art.3. Modelul autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor este prevăzut în Anexa nr.2 la 
hotărâre. 

Art.4. (a) „Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor" se emite la cerere, agenţilor 

economici care desfăşoară activităţi de ali mentaţie publică sau alte activităţi recreative sau 
distractive- formularele cererilor regăsindu-se în anexele nr. 3 ş i 4, la prezenta hotărâre. 

(b) Nu se vor emite autorizaţii de desfăşurare a activităţi l or 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 nivfttlui <ţyrt~~ran a 
acţiuni seismice a construcţiilor existente. spre nesch11 nbare 

~::.CRETAR 
Art.5. (a) Cererea pentru emiterea „Autorizaţiei de desfăş e a activităţilor 

prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire 
a băuturilor, 932 - Alte activităţi recreative şi distractive (Anexa 3) se va depune însoţită 
de următoarele documente: 

Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal; 
Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 
privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizice, asociaţiilor fami liale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a 
acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi 
completările ulterioare (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; 
Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţi i (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) ; 

Dovada I declaraţie privind neîncadrarea clădirii în clasa I de risc seismic; 
Copii conforme cu originalul ale următoarelor avize/autorizaţii care stau la baza 
desfăşurării activităţi: 

o Certificatul de conformitate eliberat în baza H.G. nr. 435/20 10 - privind 
regimul de introducere pe piaţă ş i de exploatare a echipamentelor pentru 
agrement - după caz; 

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

o Autorizaţia sanitar - veterinară de funcţionare emisă de Autoritatea Naţiona lă 

Sanitară Veterinară ş i pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) - după caz; 
o Avi z/autorizaţ i e emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - după 

caz; 
o Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru spaţiul/clădirea în care îşi 

desfăşoară activitatea, conform Legii nr. 307 I 2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, rep. , cu modificările şi comp letări le ulterioare, pentru 
categoriile de construcţii ş i amenajări care se supun av izării şi/sau autorizării 

privind securitatea la incendiu prevăzute in HG 571/2016, cu menţionarea 
suprafeţe i utilizate ş i indicarea amplasări i spaţiului (subsol, terase, mansarde 
etc.). Pentru categoriile de construcţ ii şi amenajări neprevăzute de HG 
571/20 16 se va anexa declaraţia pe propria răspundere privind respectarea 
reglementărilor tehnice ş i a dispoziţiilor de apărare împotriva incendiilor şi că 



nu primejduiesc, prin decizii le ş i faptele lor, viaţa, bunurile ş i mediul, precum 
şi menţionarea suprafeţe i utilizate, însoţită de negaţia Inspectoratului pentru 
S ituaţii de Urgenţă . 

sau, în lipsa autorizaţi ilor/avizel or, punctele de vedere în scris emise de autorităţi le 

competente. 
Autorizaţia de construire ş i procesul verbal de recepţ i e la terminarea lucrări lor - (în 
cazul efectuării modi ficăril or de natură constructivă în spaţiul destinat desfăşurării 

activităţii sau în cazul construcţ iilor noi pentru care s-a obţinut autorizaţia de 
construire ş i pentru care s-a efectuat recepţia) ; 

Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 
2· , 
Dovada achi tării taxei pentru emiterea „Autor izaţiei de desfăşurare a activităţilor"; 

Planşe foto (de ansamblu, cu faţada clăd iri i , interiorul unde se desfăşoară activitatea, 
locul de depozitare a deşeurilor ş i , după caz, terasa). 

(b) Pentru so luţ ionarea cererilor depuse conform reglementări lor prevăzute la lit. 
(a) se va solicita Poliţi ei Locale Sector 2 Bucureşti , întocmirea un referat privind legalitatea 
sol icitări i , pe baza verificărilor efectuate pe linia disciplinei în construcţ ii , control 
comercial, protecţia mediului ş i alte act ivităţi de control stabilite sau delegate în condiţiile 
legii. 

l) În cazul imobilelor situate în zone ce exced competenţe le legale de efectuare a 
controlului pe linia disciplinei în construcţii de către Po li ţia Loca lă Sector 2 
Bucureşti , solicitanţi i vor complete documentaţia după cum urmează : 

Autorizaţi a de construire ş i procesul verbal de recepţie la terminarea lucrăril or, 

însoţite de declaraţ ie notaria lă că nu au efectuat modificări constructive pentru 
care legea prevede obţinerea unei autorizaţii de construire; 

Expertiză tehnică de specialitate sau punctul de vedere al unui expert autorizat 
din care să rezulte că sunt îndeplinite toate cerinţele de s iguranţă în exploatarea 
imobilului în configuraţ ia prezentată prin releveul depus la documentaţie , 
însoţite de declaraţ ia notaria lă a solicitantului privind conformitatea releveului 
prezentat la documentaţi a cu s i tuaţia rea lă a imobilului , în cazul în care 
solicitantul nu poate prezenta Autor izaţia de construire şi procesul verbal de 
recepţi e; 

2) În cazul în care, în exercitarea competenţe lor de verificare pe linia disciplinei în 
construcţii , sunt identificate lucrări de construire pentru care soli citanţii nu au 
depus Autori zaţia de construire ş i procesul verbal de recepţ ie la terminarea 
lucrărilor, documentaţia va fi comp letată, în mod obligatoriu cu expertiză 

tehnică de speciali tate sau punctul de vedere al unui expert autorizat din care să 
rezulte că sunt îndeplinite toate cerinţel e de siguranţă în exploatarea imobilului, 
în configuraţia prezentată în releveul depus la documentaţie . 

3) În cazul imobilelor cu dest i naţie iniţia lă de locuinţă , amenajate ulterior ca spaţii 
cu destinaţie comerc ia lă, fi ind constatate modificări constructive faţă de 
releveele ini ţ i ale, documentaţi a va fi completată în mod obligatoriu cu expertiză 

tehnică de specialitate sau punctul de vedere al unui expert autorizat din care să 
rezulte că sunt îndeplinite toate cerinţe le de siguranţă în exploatarea imobilului. 

I V!ZAT- 1 

l spre 11esch11 nbare 
~::'.CRETAR 

----~· -



Art.6. - (1) Un exemplar al întregii documentaţii necesare autorizării se depune la Centrul 
de Informare ş i Re laţii cu Publicul - ghişeele alocate Direcţie i Urbanism, Cadastru ş i 

Gestionare Teritoriu„ 
(2) După primirea dosarului înregistrat, personalul de execuţie din cadrul 

Compartimentului Regularizări Taxe ş i Autorizare Activităţ i Economice, Direcţi a 

Urbanism, Cadastru ş i Gestionare Teri toriu cărui a i-a fost repartizată lucrarea spre 
soluţionare verifică întreaga documentaţie, ş i solicită Po liţi ei Locale Sector 2 efectuarea 
unui contro l ş i transmiterea rezultatelor acestuia; 

(3) Pe baza referatului primit de la Poliţia Loca lă ş i în urma analizării 

documentaţi e i , personalul de execuţie întocmeşte Referatul prin care propune emiterea 
Autorizaţ i e i de desfăşurare a activi tă ţilor, după care îl înaintează spre avizare şefulu i 

Serviciului Autorizare ş i Documentaţ ii Urbanism ş i directorului Direcţie i Urbanism, 
Cadastru ş i Gestionare Teritoriu din cadrul Primărie i Sectorului 2. 

( 4) Personalul de execuţie completează formul arul de autorizaţ ie privind 
desfăşurarea activităţii ş i îl înaintează spre aprobare Primarului Sector 2, însoţit de 
Referatul prin care propune emiterea Autorizaţie i de desfăşurare a activităţilor ş i 

documentaţia aferentă . 
Formularul autorizaţie i (Anexa nr. 2) va fi tipări t strict pentru obiectivul ş i 

activitatea pentru care a fost soli citată, asigurându-se elemente de securizare necesare ş i va 
cuprinde: 

date de identificare a solicitantului; 
datele de identificare a obiectivului autorizat; \ V\ZAT ~ 
activitatea autorizată; l spre 11escn11 nbare 
semnătura Primarului Sectorului 2. ~::,CRETA!!_ 
(5) Autorizaţia se întocmeşte în 2 exemplare - exemplarur I cartonat, care va fi 

eliberat solicitantului si exemplarul 2 necartonat, care va rămâne în evidenţa Serviciului 
Autorizare ş i Documentaţii Urbanism. 

(6) Autorizaţia de desfăşurare a activităţilor se înregi strează în baza de date a 
Compartimentului Regularizări Taxe ş i Autorizare Activităţi Economice. 

(7) Documentaţia de autorizare privind desfăşurarea activităţilor se arhivează ş i se 
păstrează în cadrul Compartimentului Regulari zări Taxe şi Autorizare Activităţi Economice. 

(8) Soluţionarea cererilor se va face în termen de 30 de zi le de la data înregistrării 

ceren1. 
Eliberarea către reprezentantul soci etăţii comerciale/IF/11/PFA a "Autori zaţie i de 

desfăşurare a act ivităţilor pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti" se realizează la 
Centrul de Informare ş i Relaţ ii cu Publicul, autorizaţia fi ind însoţită de un exemplar al 
declaraţiei pe proprie răspundere privind tipul unităţii de alimentaţie publică (Anexa 4). 

(9) Autori zaţia privind desfăşurarea activităţilor se păstrează de către solicitant la 
sediul/punct de lucru pentru care a fost eliberată ş i se afişează la loc vizibil, în original. 

Art. 7 - În cazul în care, după primirea referatului de la Poli ţia Locală Sector 2, nu se 
poate emite autorizaţ i a, inspectorul din cadrul Compartimentului Regularizări Taxe ş i 

Autorizare Activităţi Economice căruia i-a fos t repartizată lucrarea va întocmi un referat, 
semnat de către şeful serviciului, directorului direcţi ei ş i Primarul sectorului 2, de respingere 
motivată a cererii . 

Art. 8 - (1) Valoarea taxei privind emiterea autori zaţie i de desfăşurare a activ i tăţilor 

este cea prevăzută de Codul Fiscal şi stabilită prin Hotărâri emise de Consil iul General al 
Municipiului Bucureşti , după caz; 

(2) Taxa pentru emiterea/vizarea anua lă a autorizaţie i se încasează de către 
D irecţia Venituri Buget Local, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă pentru 



modificarea ş i completarea Legii nr. 2271/2015, privind Codul Fiscal ş i a Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fisca l ă, ş i ale HCGMB 105/202 1 - privind stabilirea 
niveluri lor impozitelor şi taxelor locale in Municipiul Bucureşt i , începând cu anul 2020, cu 
modi ficările ş i completările ulterioare. Cuantumul taxelor va fi actual izat în raport de 
Hotărârea adoptată anual de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti . 

(3) Taxa pentru emiterea/vizarea anuală a Autorizaţi e i de desfăşurare a 
activităţilor se face veni t la bugetul local. 

( 4) În cazul în care după primirea referatului de la Po l iţ i a Locală Sector 2, nu 
sunt îndeplinite condiţiil e pentru emiterea autorizaţie i , taxa achitată va fi recuperată de către 

agentul economic de la Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, după înscrierea pe chi tanţă a 
menţiunii "taxa nu a fost util izată la Primări a Sector 2" de către Directorul Executiv al 
Direcţ ie i Urbanism, Cadastru ş i Gestionare Teritoriu. 

III. Perioada de valabilitate 

Art.9 - (1) „Autori zaţia de desfăşurare a activităţilor" este valabi lă pe toată durata în 
care agentul economic îndeplineşte cumulativ condiţiile care au stat la baza emiterii ei - cu 
obligativitatea achitării taxei anuale ş i obţinerii vizei în perioada O 1 - 31.1 2 pentru 
următorul an de funcţionare .. 

(2) La modificarea condi ţiilor ini ţia l e de funcţionare/obiect activitate, punct 
de lucru - agentul economic va solicita emiterea unei noi „Autorizaţii de desfăşurare a 
activităţilor", în conformitate cu situaţi a nou creată. 

(3) În cazul modificării caracteristicilor funcţiona le (modi ficări de natură 
constructivă la interior sau exterior), privind unitatea de alimentaţie publică pentru care s-a 
emis autorizaţia, precum ş i la modificarea sediului social sau a punctului de lucru, agentul 
economic are obligaţia notificării Primări e i Sectorului 2, prin depunerea unei declaraţi i tip -
Anexa nr. 5 - cu noile caracteristici funcţionale, precum si dovada legala care stă la baza 
modi ficării caracteristicilor iniţia le, precum ş i dovada comun i cării acestora către D.S.V.S.A 
Bucureşti , D.S.P. Bucureşti şi I.S.U. - "Dealul Spirii" Bucureşti Ilfov. VlZAT 

\ 

spre 11esch11nbare 
IV. Vizarea autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor :;:,:CRETAR 

Art.10 - (1) Titularul autorizaţ ie i de desfăşurare a activităţi lor este obligat să solicite 
viza anual, în perioada 1 - 31 decembrie a fi ecărui an, pentru desfăşurare a activ ităţ il or în 
anul următor. 

(2) Cererea pentru vizarea anuala a Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor, 

prevăzute în grupele CAEN 56 1 - restaurante, 563 - Baruri ş i alte act ivităţi de servire a 
băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative si distractive (Anexa nr. 5) va fi însoţită de 
următoare le documente prezentate de agentul economic: 

- Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal; 
- Autorizaţ ia de desfăşurare a activităţilor - original; 
- Dovada achitării taxei pentru vizarea anua lă/prelungirea valabilităţii „Autor izaţiei 

privind desfăşurarea activităţilor"; 

- Declaraţia pe propria răspundere, din care să rezulte că avizele ce au stat la baza 
eliberării Autorizaţie i de desfăşurare a activităţilor nu au fost retrase; 

- Declaraţie notaria lă că asupra spaţiului în care îş i desfăşoară activitatea nu s-a 
efectuat nici o modificare constructivă faţă de anul precedent. În cazul efectuării de 
modificări ale spaţiului , vor fi prezentate adeverinţe de la serviciile de speciali tate din care 
să rezulte că nu este necesară autorizarea lucrărilor efectuate, sau Autorizaţie de construire, 
ş i Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ; în lipsa acestora se va prezenta o 
Expertiză tehnică veri ficată de un expert atestat din care să rezulte că sunt îndeplinite 



cerinţe l e esenţia l e referitoare la rez istenţă mecanică ş i stabilitate privind starea structurii de 
rez istenţă a imobilului. 

Dovada efectuării reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii echipamentului pentru 
agrement, conform instrucţiunilor tehnice furnizate de către producător, reprezentantul său 
autorizat sau importator ş i atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate conform 
legii-după caz 

Art. 11 - (1) După primirea dosarului înregistrat, personalul de execuţie căruia i-a 
fost repaiiizată lucrarea spre soluţionare din cadrul Compartimentului Regularizări Taxe ş i 
Autorizare Activităţi Economice verifică întreaga documentaţie şi întocmeşte Referatul prin 
care propune vizarea sau după caz respingerea motivată a vizării Autorizaţiei de desfăşurare 
a activităţilor, după care îl înaintează spre semnare şefului Serviciului Autorizare ş i 

Documentaţii Urbanism ş i directorului Direcţiei Urbanism, Cadastru ş i Gestionare Teritoriu 
din cadrul Primăriei Sectorului 2. 

(2) Personalul de execuţie completează formularul de autorizaţie cu numărul 

chitanţei prin care a fost achitată taxa de viză ş i le înaintează spre aprobare Primarului 
Sectorului 2. 

Eliberarea către reprezentantul societăţii comerciale/IP /11/PF A a ';i\utorizaţiei de 
desfăşurare a activităţilor pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureştî' vizate va urma 
acelaşi circuit ca la emiterea autorizaţiei - art. 6- pct. (9). 

(3) Personalul de execuţie din cadrul Serviciului Autorizare şi Documentaţii 

Urbanism asigură evidenta ş i arhivarea documentaţiei care a stat la baza v izării autorizaţiei 

privind desfăşurarea a activităţilor. 
( 4) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru vizarea autorizaţie i , taxa 

achitată va fi recuperată de către agentul economic de la Direcţia Venituri Buget Local 
Sector 2, după înscrierea pe chitanţă a menţiunii ''taxa nu a fost utilizată la Primăria Sector 2' 
de către Directorul Executiv al Direcţiei Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu. 

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

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

a) încălcarea repetată a Legii nr. 6111991 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 

d) neîndeplinirea cumulativă a tuturor condiţiilor ce au stat la baza emiterii 
autorizaţiei ; 

e)în cazul în care Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă ,pealul Spiril' 
Bucureşti - Ilfov informează asupra faptului că a fost încălcată grav cerinta esenţială de 
securitate la incendiu, conform prevederilor art. 2 din I~J.G . nr. 915/2015 privind stabilirea 
criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate 
de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii 
ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv 
a limitării propagării focului ş i fumului în interiorul edificiului ş i la vecin~t-ăţ+.V\ZAT 

\ ~l~m neschunbare 
l ~:~:-:CRETAR 



(2) Retragerea „Autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor" se face prin 
Dispoziţie em isă de Primarul Sectorului 2, la propunerea organului constatator, respectiv al 
Poli ţ ie i Locale Sector 2 ş i pe baza referatului de specialitate întocmit de inspectorul din 
cadrul Compartimentului Regular i zări Taxe ş i Autorizare Activ ităţi Economice. 

(3) Un exemplar al dispoziţiei se transmite agentului economic, prin poştă, de 
către Compartimentului Regularizări Taxe ş i Autorizare Activităţi Economice, odată cu 
solicitarea scrisă către acesta de predare a exemplarului original al autorizaţi ei, iar copia 
dispozi ţi ei va fi comunicată Poli ţie i Locale Sector 2. 

(4) După comunicarea di spozi ţ i e i către agentul economic, agentul constatator 
din cadrul Poli ţi ei Locale Sector 2, va lua măsuri de suspendare a activităţ i i conform 
Ordonanţei 99/2000 de sistare a activităţii. 

VI. Dispoziţii fin ale 

Art.13. Neîndeplinirea ob ligaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre se sancţi onează 

potrivit reg lementărilor legale în vigoare. 
Art.14. Prevederile prezentei proceduri se ap l ică tuturor agenţilor economici ce 

desfăşoară activităţi în clasa CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activWiţi de 
servire a bliuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive. Compartimentul 
Regularizări Taxe ş i Autorizare Activităţi Economice din cadrul Primăriei Sectorului 2 va 
coopera cu inst i tuţiile/autorităţ il e cu atribuţ ii în domeniu, privind funcţionarea acestor agenţi 

econom1c1. 

PRIMAR, 



MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
PRIMĂRIA SECTORULUI 2 

privind desfăşurarea activităţilor prevazute in grupa CAEN : 
••••••••••••••..•• ....... . •.... .... ... ... ... .. ..................... ... ............. ...... 

Nr. I 

În baza H.C.L. Sector 2 nr ... „„„. , se autorizează SC/II/IF/PFA„ . „. „ „ „ .. „. „. „ „ . . „ . . . . .. . 

cu sediul în .... „ „ .. „ .. „., Str ..... „. „. „ „ .. . .... „ •. . ... „. nr„. „„, bl„„„,sc„ „.,et„ ... ,ap .. „., 

Sector . . . . . tel . ....... ...................... . 

înmatriculată în registrul comerţului sub nr „ „ . „ .• • „ „ „ „ „ „ „ .• „ ..... .... ...... . . . . . . . .. ... „ . . . . 

\ I 

să desfăşoare activitatea (clasa CAEN, denumire) .. . ... . ... . . . ....... . ... . .. .. ... .. ... . .. . . .. ... ... . .. . 

la punctul de lucru situat în ................. ....... ......... ....... ....... ....... .. .. .. ..... . ..... ...... . .. . 

Durata valabilităţii autorizaţiei ... .. .. Nedeterminata .•. .. . . . . . .... ... . . .. .... .. ... . .. .. . . . .. .. ..... . . .. . 

Alte mentiuni: Valabilitatea autorizaţiei este condiţionată de deţinerea tuturor avizelor, 
autorizaţiilor, licenţelor valabile la zi, ce au stat la baza emiterii acesteia 

Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind activitatea desfăşurată atrage, după caz, 
suspendarea sau anularea autorizaţiei şi sancţionarea conform legislaţiei în vigoare 

Autorizaţia se emite strict pentru obiectivul şi activitatea pentru care a fost solicitată. 

Eliberată la data de .. .. ...... .... ... ... ... .... .... „ 

VIZAT 

\ 

spre 1 eschimbare 
- -=c [')ETAR ~- „n 

' 

~} 
Nu se admit ştersături. Nu este tran smis ibilă ». . 

~~~~ .... ~~~"'~::s·~,~~~~~~~~~<&'::'-c&'::'~~<&~<&":.:<2'::'~~<&~<&'::'-c&'::"~~-c&':::~~~~<2~~':::~'::'<&'::'~':::<2~-<& .. ~ ""~~~~~~~~~~~~ 
PRIMA R, 

RADU NICOLAE MIHA I U 



VIZE ANUALE 

Data ........... . ......... „ Data ................... .. „ Data .. ....... ............ „ 

Chi tanţa nr„ .. „ ... . . „ „ .. .. „ „ . „„ Ch itanţa nr„. „ . „ ..... . . „. „. „. „ „ Chitanţa nr .... . ........ ... . . . .. . . . . .. . 

Surna. „ „. „. „ .... „ . „ . . „ „. „. „ „ . Suma.„ ... „ .... „ ............. „ .. „ „ Suma ... ... ......... .... .. .. . ... . ..... „ 

PRIMAR PRIMAR PRIMAR 

Data .... .. . .. . ........ .. . „ Data . ..... .... ... . . ...... „ Data ... . . ... . . .. . . ....... „ 

Chi tanţa nr„. „ . . „ „ „ „ „ „ „ . „ . „ . Chitan ţa nr ... . . .. „ „ „ „ .•. ••••.. „ „ Ch itanţa nr . ..... . ... .. ...... . ...... .. . 

Sun1a . . . ... ... . . .... ... ..... .... . . ... . „ Surna„ . „ .. ..... „. „ . ...... . . . . „ „ „. Suma .. .... . . . ... . .. . . . .. ... . ........ . „ 

PRIMAR PRIMAR PRIMAR 

Data ... ... ... . ..... ... . .. „ Data .. ... . .... . . . . .. . . ... „ Data .. . ................... . 

Ch i tanţa nr .. . .. . ..................... . Chitan ţa nr ... „ . „ .. „ . „ „ .. „ „. „„ Chitanţa nr .................... . ... . . . . 

Suma .... . . ...... . .. ... .. ...... . .. .... . . Surn a ...... .. . „. „ ... . .. . ... . .. „. „ „. Surna ........ . .. .. .. .. . ... ... . . . . . .. . . „ 

PRIMAR PRIMAR PRIMAR 

Data ..... . ......... . .. ... „ Data .......... .. .... . ..... . Data . ... .. ...... . ...... . .. . 

Chitanţa nr . ....... . .... .. .... . ..... .. . Ch i tanţa nr. „ ... „ ..... „ . ..... ... „ „ Chitanţa nr „ ..... „. „ „ . „ .. „ . „ .. „ 

Surna .„ . . . „ . . „ ... „. „ „ „„ . . „ „„. Surn a ... . .. ... .. . ... .. ............. . ... . Surna . . ..... .... ...... . . . .. . ... . . . .... „ 

PRIMAR PRIMAR PRIMAR 

Mentiuni: 

PRIMAR, -------Vf ZAT 
<;: 1::·~~ neschimbare 
~;:-:.CB ETAA 



Anexa nr. 3 la H C.L.Sector 2 nr. 
~~~~~~~~ 

CERERE 

pentru emiterea "AUTORIZAŢIEI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR 
prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor" şi 932 

- Alte activităţi recreative si distractive" . 

DOMNULE PRIMAR, 

S.C./1.1 ./P.F.A ............................................. ... ............................... ....... .................................... ... . 

înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr .. ... „ .... „ ...... .... .... „„ .... „ ...... „ .. „ .. .. „ ....... , având sediu l în 

locali tatea .......... „ ... „ ...... str .... „ .... „ ...... .......................................... „ ... „ ...... ......... „, nr„ ..... , bi .. .......... , 

sc .. . ,ap ... „ .. „ .... , tel „ ............ .. „ .. ..................................................... „ ............... „ .. „ .. „., reprezentată 

prin „ .. „.„ ........... „ ... .. . în calitate de „„„„„„„„„„„.„ posesor al CI/BI/paşaport nr „„„„„„„„„„„„„„„„„„.„ 

serie ... „ .. „„„ ... „„.„.„. eliberat de„ „.„ .. „ .. „.„.„ ... „ .. „.„„„ .. „ ... „.„„.„„ .. „„ .. „ ... „ ... „„„.„ ... „ ... „ ... „ ... „„ .. . „. 

Vă rog să aprobaţi emiterea Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 

„„.„„„„„„„„. în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr„„„„„„„, pentru 

punctul de lucru s ituat în .. „„.„ ............... „ ... ........... . ...... ... „ .... „ ...... „„ 

Anexez prezentei următoarele documente: 
Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal; 
Certificatul de înregistrare ş i certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea 
formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor 
j uridice, înregistrarea fi scal ă a acestora, precum şi la autorizarea funcţ ionării persoanelor juridice, cu modificăril e şi 

completările ulterioare (S.C„ P.F.A., I.I., I.F.) - după caz; 
Declaraţie punct de lucru - conform Ordin MFP nr. 1329/2004 - la Adm inistraţ i a Finanţelor Publice; 
Dovada deţi nerii spaţiului de des făşurare a activităţ ii (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau 
concesionare etc.) 
Releveul spaţiului , din docum entaţia cadastral ă av i zată sau întocmit de persoană autorizată (cu materializarea 
caracteristicilor funcţionale - spa\iu deservire, pregătire-predare, de depozitare, anexe utilităţi); 
Dovada I declaraţie privind neîncadrarea clăd irii în clasa I de risc seism ic; 
Certificatu l de conformitate eliberat în baza H.G. nr. 435/20 10 - privind regimul de introducere pe piaţă şi de 
exploatare a echipamentelor pentru agrement - după caz; 
Autori zaţi a sanitară de funcţion are - emisă de Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti 

Autori zaţia sanitar - veterin ară de funcţionare emisă de Autoritatea Naţională San itară Veterinară şi pentru 
S i guranţa Alimentelor (ANSYSA) - după caz; 
Aviz/autorizaţie emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - după caz; 
Autori zaţ i a privind securitatea la incendiu pentru spaţiul/clădirea în care îş i desfăşoară activitatea, conform Legii 
nr. 307 I 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, rep. , cu mod ifi căril e ş i completăril e ulterioare, pentru 
categoriile de con strucţii şi amenajări care se supun avi zării şi/sau autorizări i privi nd securitatea la incendiu 
prevăzute in HG 57 1/2016, cu menţionarea suprafeţei utilizate ş i indicarea amplasări i spaţiu lui (subsol, terase, 
mansarde etc.). Pentru categoriile de construcţii ş i amenajări neprevăzute de HG 571/2016 se va anexa decl araţia pe 
propria răspundere privind respectarea reglementăril or tehnice ş i a dispoziţiilor de apărare împotriva incendii lor şi 
că nu primejduiesc, prin deciziile ş i faptele lor, vi aţa, bunurile ş i mediul, precum şi menţionarea suprafeţei utili zate, 
însoţită de negaţia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Dovada încheierii unui contract cu operatorul de 
salubrizare autorizat pentru Sectorul 2; 
Dovada achitării taxei pentru em iterea „Autori zaţi ei de desfăşurare a acti vită\i lor"; 

Planşe foto (de ansamblu, cu faţada clăd irii , interiorul unde se desfăşoară activitatea, locul de depozitare a 
deşeuri lor ş i , după caz, terasa). 

Data Semnătura 

I VIZAT 

I sp!':..."eschimba,•~ J 
'· _ .. ~>' ::f _R 'S_TA ~_J 



Anexa nr. 4 la!-!. C. L.Sector 2 nr. -------

DECLARAŢIE 

Subsernnatu l ..... „.„.„„„„.„„ .. „ ....... „.„.„„„., cu dorn icii iul în .„„.„„ .. „„„„.„„„„„„„„„„.„.„ .... „„.„ 
str.„„„.„„„„„„.„„„„.„„„.„„.„„.„„„„„ nr„„„„„.„, bi„„ .. , se „„„, ap„„„„. ,judeţu l/sectorul .„„„. „„„„„ 

în calitate de I) „„„.„„„„„„„„„„„„„„, la Societatea Comercială „„.„„.„„.„„„„„„„„„.„„„„„„.„„„.„„„. 
înregistrată la registru l comerţu l ui sub nr. de înmatriculare „„„„„„„„„„„„„.„., cu sediul social în „„„„ 
judeţu l/sectoru l .............. „ ....... „ ..... ..... .. .......... ... ........ ................ „ .... „ .. „„ .. „ .. str„ ...... .. „.„ ................ „„.„ .. 
nr „„„ „ „ „„„„„ „„., bi „„„„.„„„. se „ „ „ „ „„„ „„„. , ap „.„„.„.„ „„„„„„ 

declar pe propria răspundere că unitatea de alimentaţie publică situată în „„„„„.„.„„„„.„.„„„„„„„„„„„„ 
(sediu l unităţi i) 

este de tipu l „„.„.„„.„„„„.„„ ... „.„„„„„„„„„„„. având următoarele caracteristici funcţionale: 

I. Tota l su prafaţă (mp)„„„.„„„.„„„„„„„„„„„ ... „„„., din care: 
de servire„„„„„„„„„„„ ... „ ....... „„„„. 
de pregătire/predare „„„„„„„ .„ „„„„. 
de depozitare „„„„„„„„„„„„„„„.„„„ 
anexe - ut i l ităţi „„„„„„„„„„„„„„„„„ 

(birouri, grupuri sanitare, vestiare etc) 

2. Numărul locuril or pentru consumatori: 

Total, din care: 
Saloane 

Data 

Terasă Gradină de vară 

\ V\ZAT 

I spre neschhnbare 
..- . :.: (' R ;i:-r'AR .,_, ·~ ~ ;,.._ Ii 

Semnătura agentului economic 



Anexa nr. 5 la H. C.L.Seclor 2 nr. --------

CERERE 
pentru vizarea prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a 

băuturilor" şi 932 - Alte activităţi recreative si distractive". 

DOMNULE PRIMAR, 

S.C/1.1/P.F.A ............. „ .. ... „„.„.„.„.„.„ .. „ ... „ .... „ .... „„„ .. „„ ... „ .. „„ .. „„. „ .... „.„.„ ........ „ 

înmatricu lată la Registrul Comerţului cu nr„.„„.„„„„„„„„„.„„„„ „„.„.„„„„ .„„„„.„„„„„„„.„.„ 

având sediul în localitatea„„„„„ .. „.„.„.„.„.„.„.„„„„. „ .... „„„„.„„.„, str„„.„„„„„„„„„„.„.„.„. 
,nr.,„. „„„„.„„„„„„„„.„„bl„.„„„„, sc „.„„„„ ,„.ap„„„ .. „„„ .. „., tel. „„„„„„„„„.„ „„„„„„.„. ,reprezentată 

prm în calitate de posesor „„ „.„„„. al CI/BI/paşaport nr „„„„„„. serie 

eliberat de „„. 

Vă rog să aprobaţi vizarea Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor nr „„.„.„„„ .• „. emisă 
în conformitate cu H.C.L.S2 nr„„„„.„„.„.„„. I .„„„„.„„„„„.„.„„„., pentru punctul de lucru situat 
în„ .... „ ...... ..... „ ... „.„ .......... „ ..... .... „ ........... „„ ... ..... „. „ .... .... „ ... .. .. „ ... „ ... „ .. ....... „„ ..... „„ ..... „„.„.„ .... „ .... „„„ 
pentru anul .. „ .. ... .. „ ..... „ ... „.„ .. „.„„.„.„ .... „ .. „ .„ ..... . 

Anexez prezentei următoarele documente: 
- Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal; 
- Autorizaţia de desfăşurare a activităţ ilor - original; 
- Dovada achitării taxei pentru vizarea anual ă/prelungirea valabi lităţii „Autorizaţiei privind desfăşurarea 
activ ităţilor"; 

- 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; 
- Declaraţie notarială că asupra spaţiului în care îş i desfăşoară activitatea nu s-a efectuat nici o modificare 
constructivă faţă de anul precedent. În cazul efectuării de modificări ale spaţ iului, vor fi prezentate adeverinţe 
de la serviciile de specialitate din care să rezulte că nu este necesară autorizarea lucrărilor efectuate, sau 
Autori zaţie de construire, ş i Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; în lipsa acestora se va prezenta 
o Expertiză tehnică verificată de un expert atestat din care să rezulte că sunt îndeplinite cerin ţe l e esenţiale 

referitoare la rezistenţă mecanică şi stabilitate privind starea structurii de rezistenţă a imobilului. 
Dovada efectuării reviziilor, reparaţiilor ş i întreţ inerii echipamentului pentru agrement, conform 

instrucţiunilor tehnice furn izate de către producător, reprezentantul său autorizat sau importator ş i atunci 
când este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii - după caz 

Data 

:- ViZAT 
\ :;Grs • •eschirnbare 

::: :: C R ETA_R ___, 
· s·einilăt'~;:; 



Referitor: Proiect înregistrat la nr. 

DAPL: 

Rog solicitaţi Rapoarte de specialitate de Ia următoarele compartimente de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului: 

i. /L~ ~ ~~!;. ~Q ~ (2 C r9- -r ~ ~ 0-&, I J-9f ?2 

:: 1\ Mlv'~ A .,i _ ~ <61<: ZJ~ . rfYL,' 
Termen 1 de la solicitare. 

Rog1'.olicitat;:J:·ţ~:···'"~~ _ (i-Jr <JC ~'< 
2. 

3. 

Termen+ de la solicitare 

A VIZE COMISII DE SPECIALITATE ALE CLS 2. 

O Comisia de Buget-Finanţe, Investiţii, Accesarea Fondurilor Europene şi Credite Externe 
~Comisia Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii 

Internaţionale 

~Comisia de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului 
O Comisia pentru Ecologie, Spaţii verzi şi Protecţia Animalelor 
O Comisia de Servicii Publice şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari 
O Comisia de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi 

aplicarea Legii m . 114/1996 
O Comisia de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea 

Civilă 

O Comisia pentru Relaţii cu Mediul Economic, Protecţia Consumatorului şi Administrnrea 
Patrimoniului Imobiliar 

O Comisia pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie 

Termen: 7 zile, dar nu mai târziu de data stabilită pentru următoarea şedinţă a CLS 2 


