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

CERERE 
PENTRU EMITEREA 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 emiterea
autorizaţiei de funcţionare pentru următorul punct 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. _____ .

Solicit deasemenea emiterea avizului Comisiei Municipale de Urbanism și Activități Economice (CMUAE). 

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

legale în vigoare – copie certificată conform cu originalul;
- certificat constatator pentru punctul de lucru eliberat de O.R.C. – copie certificată conform cu originalul;
- declaraţie pe propria răspundere privind tipul activităţii desfăşurate (pentru alimentație publică);
- actul constitutiv/statutul operatorului economic – copie certificată conform cu originalul;
- B.I./C.I. a reprezentantului legal – copie certificată conform cu originalul;
- dovada deţinerii în legalitate a spațiului în care urmează a se desfăşura activitatea, din care rezultă destinația

acestuia – copie certificată conform cu originalul;
- certificatul de urbanism/autorizaţia de construire/procesul verbal de recepţie a lucrărilor (dacă este cazul) – copie

certificată conform cu originalul;
- schiţa spaţiului (releveu, schiţă cadastrală, plan de situație) – copie certificată conform cu originalul;
- plan mobilare cotat (din care să reiasă suprafața de teren ocupată), model mobilier urban propus, foto

amplasament;
- chitanţa de plată a taxei de autorizare – copie certificată conform cu originalul;
- contract de salubrizare încheiat cu operatorul licenţiat al acestui serviciu – copie certificată conform cu

originalul;
- contract/convenție pentru asigurarea utilităților cu asociația de proprietari din care fac parte (pentru spaţiile din

blocurile de locuinţe) – copie certificată conform cu originalul – și respectiv acordul asociaţiei pentru
desfășurarea activității (pentru activități de alimentație publică – acordul proprietarilor direct învecinați);

- declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor de autorizare.

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

Data: ____________           Semnătura şi ştampila: _____________ 
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