
Către,  

Primarul Municipiului Roman  

                                                                                                                      Nr. înregistrare: ___________  
                                                                                                                      Data: ___________________ 

  

CERERE PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE AMPLASARE 

TEMPORARĂ PE DOMENIUL PUBLIC 
 

Subsemnatul(a) __________________________________, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, 
B. I./C.I. seria ____, nr. ____________, eliberat(ă) de____________________________, cu domiciliul în 
___________________, str._____________________________________, nr. __, bl. __, sc. __, ap. ___, 
jud. ______________, reprezentant legal al ________________________________________________, 
CUI ____________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ____________ sub nr. ______________, 
cu sediul în _________________________, str.______________________________________________, 
bl. ___, sc.___, et.___, ap.___, telefon ___________________, e-mail ___________________________, 
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea 
activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman, solicit încheierea acordului de 
amplasare temporară în vederea desfăşurării activităţii de _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
pe durata ___________________________________________________________________________, 
pe amplasamentul situat în Roman, str. __________________________________________, nr._____, 
reper de identificare ___________________________________________________________________, 
având dimensiunile _________________________________.  

Solicit deasemenea emiterea avizului Comisiei Municipale de Urbanism și Activități Economice. 
Anexez prezentei:  
- certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (O.R.C.) în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare – copie certificată conform cu originalul;  
- copie B.I./C.I a reprezentantului legal – copie certificată conform cu originalul;  
- autorizaţia de funcţionare pentru spaţiul commercial – copie certificată conform cu originalul;   
- planul de situație, în care să fie evidenţiat atât spaţiul deţinut în proprietate, cât şi terenul 

solicitat pentru desfăşurarea activităţii;  
- planul de mobilare cotat, din care să reiasă suprafața de teren ocupată, model mobilier urban 

propus, foto amplasament;  
- contract de salubrizare încheiat cu operatorul licenţiat al acestui serviciu – copie certificată 

conform cu originalul;  
- dovada achitării utilităţilor către Asociaţiile de proprietari din care fac parte (pentru spaţiile din 

blocurile de locuinţe);  
 
Data: ______________                                                   Semnătura, ________________________ 
 
Acordul se emite doar dacă solicitantul nu înregistrează debite la plata creanțelor către bugetul 

local. 
 
        ............................................................................................................................. ...............................           
Acordul de amplasare temporară este documentul prin care se reglementează durata, preţul şi obligaţiile 
părţilor în vederea atribuirii directe a dreptului de utilizare a domeniului public de către deţinătorii spaţiilor 
comerciale în vederea amplasării în faţa unităţii de terase, vitrine frigorifice şi standuri. 


