
COD F – PO – 08 – 01 
Către,         Nr. înregistrare: __________ 
Primarul Municipiului Roman          Data: ___________________    

CERERE 
PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE 

Subsemnatul(a)_________________________________________________________________, 
CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, B.I./C.I. seria _____, nr. ____________, eliberat de __________________, 
cu domiciliul în _______________________, str. ____________________________________________, 
nr. ___, bl.__, sc. __, et. __, ap. __, reprezentant legal al ________________________________________, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ________________ sub nr. _________________________, 
CUI __________, cu sediul în ______________, str. _________________________________________, 
nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ____, tel. _________________, e-mail _______________________, 
în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea 
activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman, vă solicit prelungirea autorizaţiei 
de funcţionare pentru punctul de lucru/structură de vânzare de tip _______________________________, 
profilul activităţii: _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 
cod CAEN _________________________________________, având următorul program de funcţionare: 
________________________________________________________________________, situat(ă) în 
Mun. Roman, str. ____________________________________________, nr. ___, bl.___, sc. ___, ap. ___ 

Declar pe propria răspundere că, pentru anul precedent, punctul de lucru susmenţionat a realizat o 
cifră de afaceri de ______________ lei.   

Anexez următoarele acte: 
- autorizaţia de funcţionare în original;
- certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (O.R.C.), în conformitate cu

prevederile legale în vigoare (copie certificată conform cu originalul);
- dovada deţinerii în legalitate a spațiului în care se desfăşoară activitatea, din care rezultă destinația

acestuia (copie certificată conform cu originalul);
- acorduri, avize, autorizații, licențe sau acte echivalente ale instituțiilor de specialitate, în condițiile

legii, în funcție de cerințele corespunzătoare identificate de specificul activității (copie certificată
conform cu originalul), după caz:

* autorizație de mediu;
* autorizație PSI;
* autorizație sanitară de funcționare/notă de constatare/proces verbal de constatare a

condițiilor igienico-sanitare/notificare; 
* document de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor;
* autorizație tehnică R.A.R.

- B.I./C.I. a reprezentantului legal (copie certificată conform cu originalul);
- contract de salubrizare încheiat cu operatorul licenţiat al acestui serviciu (copie certificată conform

cu originalul);
- dovada achitării utilităților către asociația de proprietari din care face parte (dacă este cazul);
- chitanţa de plată a taxei de autorizare (copie certificată conform cu originalul).

Autorizația se prelungește doar dacă solicitantul nu înregistrează debite la plata creanțelor
către bugetul local. 

        Data: ____________  Semnătura şi ştampila: _____________ 


	Subsemnatula: 
	CNP  BICI seria: 
	nr: 
	eliberat de: 
	cu domiciliul în: 
	str: 
	reprezentant legal al: 
	fill_10: 
	sub nr: 
	CUI: 
	cu sediul în: 
	str_2: 
	tel: 
	email: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	cod CAEN: 
	undefined: 
	Mun Roman str: 
	fill_24: 
	Data_2: 
	fill_26: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text1123: 
	Text1124: 
	Text1125: 
	Text1126: 
	Text1127: 
	Text1128: 
	Text1129: 
	Text1130: 
	Text1131: 
	Text1132: 
	Text1133: 
	Text1134: 
	Text2BL: 
	Text2SC: 
	Text2ET: 
	Text2AP: 
	Text2nr3: 
	Text2bl3: 
	Text2sc3: 
	Text2et3: 
	apap3: 
	Text2AP67: 
	Text2SC27: 
	Text2BL27: 
	Text2NR27: 


