
JUDEŢUL COVASNA          
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
SFÂNTU GHEORGHE 
 

 

 

C E R E R E  
pentru activităţi de alimentaţie publică 

 

 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. ……………………   

 Solicit eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică  în baza HCL nr. 15 din data de 31 ianuaria 2008  
Pentru următoarele structuri de vânzare: 

1. Structura de vânzare…………………………… …..situată în Sf. Gheorghe,    

str. …………………….. nr. …. bl.…. sc. …. ap. .… suprafaţade vânzare în mp......... 

nr. încăperi ... pentru activitatea de  ................................................................................ 

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

conform orar de funcţionare: ....................................................................................... 

 2. Structura de vânzare…………………………… …..situată în Sf. Gheorghe,    

str. …………………………..nr.….bl.….sc.…. ap..…suprafaţa de vânzare în mp. ....... 

nr. încăperi .........  pentru activitatea de  .........................................................................  

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

conform orar de funcţionare: ..........................................................................................  

(pentru societăţile comerciale cu un număr mai mare de unităţi ca puncte de lucru, se 

va anexa un tabel care constitue parte integrantă prezentei). 

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

pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare.  

 Declar pe propria răspundere că pe întreaga durată de funcţionare voi 
respecta legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei 
mediului, protecţia muncii şi apărării împotriva incendiilor. 
  

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

 

 

 

Domnului Primar al Municipiului Sfântu Gheorghe  
 



 
JUDEŢUL COVASNA          
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
SFÂNTU GHEORGHE 
 

 

 

C E R E R E  
pentru activităţi de alimentaţie publică  

 

 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. ……………………   

 Solicit eliberarea acordului de funcţionare permanent/sezonier în baza HCL 
nr. 15  din data de  31 ianuarie 2008.  
Pentru următoarele structuri de vânzare cu sediul fix/ambulant: 

2. Structura de vânzare………………………… …..situată în Sf. Gheorghe,    

str. ……………................…………… nr.............. suprafaţa de vânzare în mp.  ......... 

nr. încăperi ......... pentru activitatea de  ...........................................................................   

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

conform orar de funcţionare: ....................................................................................... 

 2. Structura de vânzare ………………………… …..situată în Sf. Gheorghe,    

str. …………………….... nr.…. bl.…. sc.…. ap..… suprafaţă de  vânzare în mp. .....  

pentru activitatea de  ....................................................................................................  

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

conform orar de funcţionare: ....................................................................................... 

(pentru societăţile comerciale cu un număr mai mare de unităţi ca puncte de lucru, se 

va anexa un tabel care constitue parte integrantă prezentei). 

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

pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare.  

 Declar pe propria răspundere că pe întreaga durată de funcţionare voi 
respecta legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei 
mediului, protecţia muncii şi apărării împotriva incendiilor. 
  

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

 

 

 

Domnului Primar al Municipiului Sfântu Gheorghe  



 

JUDEŢUL COVASNA       

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
SFÂNTU GHEORGHE 

 

  

 

 

 

ACTE NECESARE EMITERII AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE 
 

1.Cerere tip  

2.Act constitutiv – original şi copie    

3. Certificat de înregistrare însoţit de anexa la certificat de înregistrare – original şi 

copie  

4. Certificat constatator (în cazul societăţilor comerciale) pentru fiecare punct de lucru 

– original şi copie;  

5. Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.) – original şi copie;  

6. 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; 

7. Acorduri/avize/autorizări/licenţe speciale specifice exerciţiului comercial – copie şi 

original;   

8. Contract de salubritate, după caz – copie şi original;  

9. Dovada notificării orarului de funcţionare pentru cazurile în care activitatea de la 

punctul de lucru supus autorizării depăşeşte ora 22.00, conform HCL nr. 98/2000 cu 

modificările şi completările ulterioare;  

10. Dovada achitării tuturor datoriilor faţă de bugetul local eliberată de Direcţia 

Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe; 

11. Acordul majorităţii colocatarilor, cu acordul obligatoriu al colocatarilor direct  

afectaţi cu care se învecinează, pe plan orizontal şi vertical, spaţiul unde funcţionează 

structura de vânzare. Lista va fi vizată de către comitetul executiv al asociaţiei de 

proprietari (dacă este cazul) – original; 

12. Chitanţa reprezentând taxa autorizaţie de funcţionare - copie .  

13. Dosar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



JUDEŢUL COVASNA                                                          
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
SFÂNTU GHEORGHE 
 

 

 

 

ACTE NECESARE EMITERII AUTORIZAŢIE DE FUNCTIONARE PENTRU 
ACTIVITATI SEZONIERE 

 

 

1. Cerere tip  

2. Act constititiv – original şi copie;  

3. Certificat de înregistrare însoţit de anexa la certificat de înregistrare – original şi 

copie;  

4. Certificat constatator (în cazul societăţilor comerciale) pentru fiecare punct de lucru 

– original şi copie; 

5. Codul de înregistrare fiscală (C.I.F.) – original şi copie 

6. Contract de închiriere pentru domeniul public –original şi copie; 

7. Acorduri/avize/autorizări/licenţe speciale specifice exerciţiului comercial – copie şi 

original;   

8. Contract de salubritate, după caz – copie şi original;  

9. Dovada achitării tuturor datoriilor faţă de bugetul local eliberată de Direcţia 

Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe – 

original; 

10. Chitanţa reprezentând taxa autorizaţie de funcţionare activităţi sezoniere – copie. 

  

 
 


