
C E R E R E 

pentru vizarea Autorizaţiei de funcţionare/Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică/Avizul orarului de funcţionare 

Societatea comercială /persoana fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea 

familială,  sub denumirea……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………, Cod 
Unic de Înregistrare  ………………………… 

Vă rog să aprobaţi vizarea Autorizaţiei de funcţionare/Autorizaţiei privind desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică/Avizul orarului de funcţionare în conformitate cu Hotărârea 

Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare,  pentru următoarea structură proprie de 

vânzare: 

situată în Draganesti-Olt, str. …………………………………. nr. ……… bl. …….. sc. …….. ap. 

…….. pentru activitatea  
………………………………………………….............………………………………………. 

Ataşez prezentei următoarele documente: 

 certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de Direcţia Venituri din 

cadrul Primăriei, în cazul în care există datorii la Bugetul Local însoțită de adeverința din care rezulta 
esalonarea acestora sau garanția; 

 Certificatul de clasificare, eliberat de Ministerul Turismului, în copie certificată, valabil la data 

aplicării vizei, pentru activitatea de alimentaţie publică, desfășurată în structuri de primire turistică; 

 Copia/copiile care fac dovada deținerii legale a spațiului (extras CF, Contract de 

închiriere/subînchiriere) 

 Copie extras CF din care rezultă că punctul de lucru este din construcție spațiu cu altă destinație, în 

cazul activităților de alimentație publică; 

 Copie autorizație sanitară; 

 Copie după înregistrarea sanitar-veterinară; 

 Copie autorizației de mediu; 

 Copie autorizație amplasare camere de luat vederi ( eliberată de Poliție) și/sau contract cu o 

societate de întreținere a camerelor de luat vederi pentru autorizatiile de alimentaie publica; 

 Copia autorizației de securitate la incendii și documentele vizate spre neschimbare sau punct de 

vedere de la ISU din care rezultă ca nu necesită autorizare; 

 Copia autorizației de construire pentru  activitatea de întreținere și reparare a autovehiculelor;  

 Copia autorizației de la Registrul Auto Român pentru activitățile de întreținere și reparare 

autovehicule; 

 Copia autorizației eliberată de Ministerul Sănătății pentru farmacii; 

 Buletin de zgomot pentru activități de alimentație publică; 

 dovada achitării taxei/tarifului de vizare 

 alte autorizații, după caz .................................................................................................. ....... 

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

 service auto 

 spălătorie auto 

 tinichigerie auto 

 sex-shop 

 comerţ cu ridicata 

 comerţ cu amănuntul de alt tip 

decât sex-shop 

 prestări servicii de alt tip decât cele 

enumerate mai sus 

 bar de noapte (club) 

 bar de zi 

 cafe-bar -cafenea 

 disco-bar (discotecă) 

 fast food 

 catering 

 cazinou 

 restaurant 

 alte activităţi de alimentaţie publică 


