DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul
_______________________________________
reprezentant
al
comerciantului_____________________________________________________________
(persoană fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităŃi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaŃă)

cu sediul în___________________________, str.________________________, nr.______,
ap.______, telefon__________________________.
Vă solicit eliberarea autorizaŃiei şi orarului de funcŃionare, în conformitate cu
O.G. nr. 99/2000, Legii nr. 650 din 2002, H.G. nr. 333/2003, Legii nr. 215/ 2001 modificată
şi completată, a H.C.L. nr. 830/ 2004 şi a H.C.L. nr. 826/2006.
Locul de desfăşurare a activităŃii: Turceni, str./p-Ńa_____________________,
nr.______, bl._____, sc._____, et._____, ap.______.
Obiectul activităŃii: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Orarul solicitat (pentru fiecare zi a săptămânii ): _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Anexez următoarele acte (xerocopii):
1. Dosar plic;
2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului ComerŃului şi anexa la acesta sau certificatul constatator
privind autorizarea funcŃionării sediului şi a punctelor de lucru;
3. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului ComerŃului pentru Primărie (în conformitate cu Ordinul
Guvernului nr. 337/2007 privind actualizarea Clasif. activit. din economia naŃională - CAEN);
4. Extrasul de C.F. sau contractul de închiriere, locaŃie, abonament ocupare domeniul public;
5. AutorizaŃia de construire pentru construcŃiile noi (realizate începând cu anul 2003);
6. Planul de situaŃie cu încadrarea în zonă a imobilului în care se desfăşoară exercitiul comercial şi releveul
spaŃiului pentru agenŃii economici al căror obiect de activitate este alimentaŃie publică;
7. AutorizaŃia P.S.I. după caz (verso formular cerere);
8. Dovada îndeplinirii cerinŃelor profesionale sau cursurilor de igienă pentru personalul angajat în efectuarea de
activităŃi comerciale cu produse din sectorul alimentar şi alimentaŃie publică (tabel vizat de comerciant şi
responsabilul de resurse umane);
9. AgenŃii economici ce desfăşoară la punctul de lucru activităŃi de alimentaŃie publică (restaurante, baruri, disco-bar,
café-baruri şi altele similare) vor prezenta copia certificatului care atestă categoria localului emis de către
Ministerul Turismului
10. AgenŃii economici ce desfăşoară la punctul de lucru activităŃi de alimentaŃie publică (restaurante, baruri, disco-bar,
café-baruri şi altele similare) şi solicită orar de funcŃionare după ora 23.00, vor prezenta un contract încheiat cu o
persoană specializată în asigurarea ordinii şi liniştii publice vizat de PoliŃia Turceni sau a unui contract încheiat
cu o societate de protecŃie şi pază ( H.C.L. nr. 59/27.02.2007).
11. DeclaraŃie pe propria răspundere privind structura de vânzare: imobil individual/colectiv (cu precizare
parter sau etaj), număr încăperi, suprafaŃa aproximativă a fiecăreia şi destinaŃia acestora, locurile de parcare
asigurate conform HCL nr. 539/11.07.2006 (un loc de parcare la 5 locuri la masă);

Taxa pentru emiterea autorizaŃiei şi orarului de funcŃionare este de 100 lei şi se va achita la eliberarea
acesteia.
Data __________________

Semnătura ______________________

În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului nr.60/1997 art. 28 alin.1, se supun avizării şi autorizării
privind prevenirea şi stingerea incendiilor: începerea lucrărilor de execuŃie la construcŃii şi la instalaŃiile tehnologice
noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinaŃiei celor existente, precum şi punerea în funcŃiune a acestora.
HOTĂRÂRE Nr. 448 din 16 mai 2002

pentru aprobarea categoriilor de construcŃii şi amenajări care se supun
avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se aprobă următoarele categorii de construcŃii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere
a incendiilor;
1. clădiri civile definite conform normelor tehnice ca "înalte" sau "foarte înalte", indiferent de aria construită sau de
destinaŃie;
2. încăperi sau grupuri de încăperi, definite conform normelor tehnice ca "săli aglomerate", amplasate în clădiri
independente sau în clădiri multifuncŃionale, indiferent de aria construită, regimul de înălŃime sau de destinaŃie;
3. clădiri independente sau spaŃii amenajate în clădiri multifuncŃionale, având destinaŃia de comerŃ, producŃie sau
depozitare, cu aria desfăşurată mai mare de 400 mp;
4. spaŃii amenajate în clădiri de locuit, având destinaŃia de comerŃ, producŃie sau depozitare, indiferent de aria
construită;
5. clădiri sau spaŃii amenajate în clădiri, având destinaŃia de alimentaŃie publică, cu aria desfăşurată mai mare de 400
mp sau capacitate de peste 100 de persoane;
6. spaŃii publice amenajate la subsolul, demisolul sau pe terasa clădirilor, indiferent de destinaŃie, aria construită sau
numărul de persoane;
7. clădiri cu destinaŃia de cazare temporară (hoteluri, moteluri, cămine), indiferent de numărul de locuri;
8. sedii ale autorităŃilor publice, indiferent de aria desfăşurată;
9. clădiri sau spaŃii amenajate în clădiri, având destinaŃia de birouri, învăŃământ, financiar-bancară, de asigurări şi
burse, cu aria desfăşurată mai mare de 500 mp;
10. clădiri sau spaŃii amenajate în clădiri, având destinaŃia de îngrijire a sănătăŃii, cu peste 40 de paturi sau cu aria
desfăşurată mai mare de 1.000 mp;
11. spaŃii amenajate în clădiri, destinate supravegherii, îngrijirii sau cazării (adăpostirii) copiilor preşcolari,
bătrânilor, persoanelor cu handicap sau lipsite de adăpost, indiferent de aria construită;
12. clădiri sau spaŃii accesibile publicului, având destinaŃia de gară, autogară, aerogară şi staŃie de metrou, indiferent
de aria desfăşurată;
13. lăcaşuri de cult accesibile publicului sau destinate vieŃii monahale, indiferent de aria desfăşurată sau de numărul
de persoane;
14. clădiri şi amenajări sportive, având mai mult de 600 de locuri pe scaune în interior sau mai mult de 5.000 de
locuri pe scaune în aer liber;
15. amenajări temporare pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare de 300 de persoane, sau având
destinaŃia comercială, cu suprafaŃa mai mare de 2.500 mp;
16. depozite şi sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL), stocate în rezervoare sau
grupuri de rezervoare cu capacitatea totală mai mare sau egală cu 5.000 litri, sau puncte de livrare către populaŃie a
buteliilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL), având capacitatea totală mai mare de 750 kg;
17. staŃii publice de distribuŃie a carburanŃilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare mai mare de 50 mc
lichide petroliere sau mai mult de 5.000 litri gaze petroliere lichefiate (GPL), precum şi staŃiile transportabile de
distribuŃie a carburanŃilor la autovehicule, indiferent de capacitatea de depozitare;
18. clădiri sau spaŃii amenajate în clădiri, destinate parcării sau întreŃinerii şi reparării a peste 50 de autovehicule.
ART. 2
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de construcŃii,
instalaŃii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind prevenirea şi stingerea
incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 14 septembrie 1998.

