Anexa nr. 5 la H.C.L. Sector 2 nr.215/20.07.20I8
CERERE
pentru obţinerea Avizului de ocupare temporară a locului public în vederea amplasării de
"terase sezoniere"
DOMNULE PRIMAR
S.C./I.I./P.F.A .........................................................................................................................
.................................................................................................................................................. înmatriculată
la Registrul Comerţului cu nr .......................................................................................... având sediul în
localitatea .......................................... str ................................................................................... .... nr......... ,
bl ........ , sc ............ , et ...... , ap........... .... tel ................................... , reprezentată prin ..............................
.......................................................... , în calitate de ..................................... posesor al Bl/CI/paşaport
nr .......................... ... serie ................... , eliberat de ......................................................................
Vă rog să aprobaţi amplasarea temporară a terasei sezoniere cu lungimea de ............................... m
şi lăţimea de ............. m, respectiv suprafaţa de ..................... mp în faţa punctului de lucru situat
în .....................................................................................pentru perioada............................................
Menţionez că la punctul de lucru desfăşor activitatea de ...............................................................
Anexez prezentei cereri următoarele documentele şi mă angajez să respect condiţiile specificate în anexa nr. 2
la H.C.L.S2 nr. ___________________________ / 2018:
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□

□
□
□
□

Act de identitate - B.I./C.I. a reprezentantului legal (copie);
Imputernicire/procură notarială (în cazul neprezentării administratorului/asociatului societăţii) (original).
Autorizația privind desfăşurarea activităţilor prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire
a băuturilor şi 932 - Alte activități recreative şi distractive, eliberată în baza H.C.L. Sector 2 nr. 72/20.03.2018 (copie);
Certificatul de înregistrare eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului (copie);
Certificatul constatator pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (copie);
Autorizaţia de mediu - dacă numărul de locuri de pe terasă împreună cu numărul de locuri din restaurant depăşeşte cifra 100
conform Ordinul MMDD nr. 1798/2007, respectiv Ordinul nr. 3839/2012 (copie);
Dovada deţinerii spaţiului comercial (acte de proprietate, contract de închiriere,comodat, etc.) (copie);
Planuri cadastrale scara 1:500 (2 exemplare) actualizate, cu marcarea amplasamentului şi a dimensiunilor suprafeţei ce va fi
ocupată (trotuarele să fie mai late de 3,00 m pentru a nu stânjeni circulaţia pietonală sau a circulaţiei pe benzile pentru biciclişti
(original);
Fotografia color a amplasamentului solicitat, care va cuprinde faţada integrală a imobilului;
Plan de amplasament, completat cu un scurt memoriu explicativ, cu prezentarea tuturor elementelor prevăzute pentru amenajarea
terasei sezoniere, inclusiv parapeții mobili de delimitare, jardiniere şi umbrele, din care să reiasă poziţia şi dimensiunile terenului
ce va fi ocupat, întocmit de o persoană autorizată;
Chitanţa de plată a taxei pentru eliberarea avizului în valoare de 13 lei conform anexei nr. 1 pct.7.2 la Normele metodologice ale
H.C.G.M.B. nr. 218/10.12.2015 (copie).
Declaraţie de impunere pentru stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice conform anexelor 2.4. şi 2.5 la Normele
metodologice ale H.C.G.M.B. nr. 218/10.12.2015, înregistrată la Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 (original);
Chitanța de plată a taxei pentru ocuparea locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti (copie);
Acordul Asociației de Proprietari și al locatarilor direct afectați (dacă este cazul, conform Anexa nr. 2, pct. 14 din Conduțiile de
aprobare)

Data ...........................
Persoana de contact
Telefon

Semnătura

