
                                                       DOCUMENTE AUTORIZATIE  DE FUNCTIONARE 

 

1. Cerere  pentru  eliberarea  autorizatiei de  functionare 
2. Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan   

orizontal   şi   vertical)   referitor   la   orarul   de   funcţionare   şi   activitatea desfăşurată – 
formular tip sub semnătură privată – anexa nr.5 ; 

3. Acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul); 

4. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului; 

5. Anexa  sau  certificatul  constatator  pentru  punctul  de  lucru  conform   

6. Act  constitutiv  al  societăţii  (statut,  contract  de  societate)  

7. Dovada deţinerii legale a spaţiului in care se desfasoara activitatea - contract de închiriere, 
comodat, autorizaţie de construire şi plan de situaţie anexă, contract de vânzare- 
cumpărare, plan de situaţie cadastral şi fişa bunului imobil; intabularea în Cartea Funciară 
etc.) insotit de schita spatiului ; 

8. Declaraţia  pe proprie răspundere  a  solicitantului  referitoare  la tipul  unităţii  de 
alimentaţie publică – formular tip – anexa nr.11 

9. Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului – formular tip – anexa nr. 7. 

10. Două  fotografii  din  unghiuri  diferite  din  care  să  reiasă  încadrarea  în  zonă  a unităţii 
supuse autorizării. 

11. Aviz sau Autorizatie ISU – daca este cazul 

12.  Copie de pe declarația de impunere în vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare pentru 
operatorii economici (originalul se depune la Registratura Primariei Miroslava)  

13. Avize/acorduri/autorizatii emise de alte autoritati / institutii publice , in functie de specificul 
activitatii care urmeaza a fi autorizata : 

 - declaratia pe propria raspundere privind respectarea normelor de igiena si sanatate 
publica, in conformitate cu Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea 
in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate , intreprinderilor individuale , 
intreprinderilor familiale si persoanelor juridice  .  

 - Autorizatie sanitara veterinara /Document de inregistrare sanitara veterinara eliberata de 
DSVSA, autorizatie RAR , etc  

14. Dovada achitarii taxei pentru eliberare/vizare anuala a Autorizatiei de functionare – taxa se 
stabileste in functie de obiectul de activitate 


