Nr.______________
CERERE
PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ/ACTIVITĂTI DISTRACTIVE

Domnule Primar ,
Subscrisa ___________________________________________CUI_______________
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.______/_____________ având sediul în
localitatea __________________, str___________________, nr______, bl_____,
sc.____, ap_____, tel._________________ , reprezentată prin ___________________
în calitate de ________________ ,vă rog sa-mi aprobaţi eliberarea Autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie public/activităti distractive în conformitate cu
Dispoziţia Primarului nr. 1174/23.12.2019 pentru punctul de lucru situat în
_______________________________
_____________________ în suprafaţă de vânzare de _________mp.
Program de funcţionare :
Anexez prezentei cereri următoarele documente în copie :
1. Certificatul de înregistrare , actul constitutiv , certificatul constatator privind obiectul de
activitate si punctul de lucu declarat (unde este cazul) ;
2. Actul legal valabil prin care se face dovada detinerii spatiului /terenului pentru structura
de vânzare pentru care se solicită autorizarea (pentru terasele situate pe domeniul
public se va anexa obligatoriu acordul de folosintă temporară a terenului încheiat cu
municipalitatea Buzău) ;
3. Contractul de prestare a serviciului de salubrizare ;
4. Certificatul de clasificare sau Declaratia privind încadrarea pe tipuri de unităti de
alimentatie publică ;
5. Autorizatie de mediu, după caz ;
6. Autorizatie sanitar-veterinară ;
7. Autorizatie de securitate la incendiu, după caz (copie);
8. Dovada achitării anticipate a taxei de autorizare/vizare anuală prevăzută de Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Buzău .
Data _________________

Semnătura ,

Cont IBAN RO68TREZ16621160203XXXXX,
beneficiar Municipiul Buzau, CUI 4233874.
Adresa mail garofita.iordache@primariabuzau.ro. Tel. 0238/710679
Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţi e a acestor
date. Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre modul cum prelucram aceste date va rugăm sa accesati următoarea adres a:
https://primariabuzau.ro/informatii-de-interes-public/protectia-datelor-gdpr/sau sa ne solicitati o copie a informării, fie prin email, fie la
Ghiseul Unic al institutiei

