
JUDEŢUL COVASNA          
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
SFÂNTU GHEORGHE 
 

 

 

C E R E R E  
pentru vizarea, modificarea, competarea sau anularea autorizaţiilor de funcţionare emise 

în baza HCL nr. 15/2008   

 

 

Societatea comercială/persoana fizică autorizată, întreprindere individuală sau 

întreprindere familială cu sediul în localitatea ……….............…… str. ....................... 

nr. .... bl. .... sc. ..... ap. .....  tel. .............................. judeţ .................................................. 

înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. ………………………………………..  

Reprezentată prin …………………………………… în calitate de  ………………… 

domiciliat în localitatea ………………………….. str. …………………….. nr. …      

bl. … sc. … ap. … tel. ………........….. identificat prin C.N.P. …….......………………  

  

 Vă solicit vizarea/modificarea/completarea/anularea următoarelor 
autorizaţii emise în anii precedenţi în baza HCL nr. 15 /2008.   
 
I. Anexez prezentei următoarele acte:  

1. Autorizaţia nr. .......................  din ..................   în original.  

- Actul care atestă posesia legală a spaţiului destinat structurii de vânzare - punct 

de lucru (extras CF de dată recentă sau/şi contract, după caz )- original şi copie; 

- Chitanţa reprezentând taxa viză;  

- Dovada achitării tuturor datoriilor faţă de bugetul local eliberată de Direcţia 

Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu 

Gheorghe; 

2. Autorizaţia nr. .......................  din ..................   în original.  

- Actul care atestă posesia legală a spaţiului destinat structurii de vânzare - punct 

de lucru (extras CF de dată recentă sau/şi contract, după caz )- original şi copie; 

- Chitanţa reprezentând taxa viză;  

- Dovada achitării tuturor datoriilor faţă de bugetul local eliberată de Direcţia 

Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu 

Gheorghe; 

3. Autorizaţia nr. .......................  din ..................   în original.  

- Actul care atestă posesia legală a spaţiului destinat structurii de vânzare - punct 

de lucru (extras CF de dată recentă sau/şi contract, după caz )- original şi copie; 

- Chitanţa reprezentând taxa viză;  

- Dovada achitării tuturor datoriilor faţă de bugetul local eliberată de Direcţia 

Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu 

Gheorghe; 

 



4.   Autorizaţia nr. .......................  din ..................   în original.  

- Actul care atestă posesia legală a spaţiului destinat structurii de vânzare - punct 

de lucru (extras CF de dată recentă sau/şi contract, după caz )- original şi copie; 

- Chitanţa reprezentând taxa viză;  

- Dovada achitării tuturor datoriilor faţă de bugetul local eliberată de Direcţia 

Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu 

Gheorghe; 

5. Autorizaţia nr. .......................  din ..................   în original.  

- Actul care atestă posesia legală a spaţiului destinat structurii de vânzare - punct 

de lucru (extras CF de dată recentă sau/şi contract, după caz )- original şi copie; 

- Chitanţa reprezentând taxa viză;  

- Dovada achitării tuturor datoriilor faţă de bugetul local eliberată de Direcţia 

Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu 

Gheorghe; 

6. Autorizaţia nr. .......................  din ..................   în original.  

- Actul care atestă posesia legală a spaţiului destinat structurii de vânzare - punct 

de lucru (extras CF de dată recentă sau/şi contract, după caz )- original şi copie; 

- Chitanţa reprezentând taxa viză;  

- Dovada achitării tuturor datoriilor faţă de bugetul local eliberată de Direcţia 

Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu 

Gheorghe; 

7. Autorizaţia nr. .......................  din ..................   în original.  

- Actul care atestă posesia legală a spaţiului destinat structurii de vânzare - punct 

de lucru (extras CF de dată recentă sau/şi contract, după caz )- original şi copie; 

- Chitanţa reprezentând taxa viză;  

- Dovada achitării tuturor datoriilor faţă de bugetul local eliberată de Direcţia 

Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu 

Gheorghe; 

  II.  Alte menţiuni privind autorizaţiile emise în anii precedenţi   

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

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

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

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

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

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

 

 Menţionez că pentru fiecare unitate în parte, am depus documentaţia solicitată 

pentru vizarea autorizaţiei de funcţionare.  

   

Data …………………..               Semnătura (ştampila) ………………  
 

 

 

 

Domnului Primar al Municipiului Sfântu Gheorghe  


