
Acte necesare penlru oblinerea Autorizirtiei de lunctionare ( codul CAEN 5610-Restaurante,
5630-Baruri qi alte activitifi de servire a biuturilor, grupa 932 cc cuprinde clasa 9321 - Belciuri
$i parcuri de distracfii Si 9329 - Alte activiiili recreative !i distractive):

- Cerere lormulur lipizat;
- Dovada achitdrii laxei pentru eliberarea/vizarea aLrtorizaiiei (chitanta elibemtA de Casieria

Pdmdriei ora;ului Frasin sau dovada pldtii in contLrl PrimArici orasului Frasin, CUl ,1535651

deschis la Trezoreria ora$ului Gura Hurnorului IBAN - RO75TRE259421 l60203XXXXX);
- imputemicire de reprezentare a agenlului economic pentru depunere documentalie/ridicare

aulorizatie - in original;
- Act de identitate a administratorului sau persoanei imputernicite, inclusiv delegalia/ impuiernicire

a acesteia; (copie conform cu originalul)
- imputernicire de reprezentare a agentullri economic pcntru depunere documentatie/ridicare

autorizalie inoriginal;
' Certificatul de inregistrare la Oficiul Registului Cornertului (C.U.L) (copie cont'orm cu

originalul);
- Ceftiflcatul constatator (REV 2) elibcrat de Oficiul Registului Come(ului pentru declararea

punctului de lucru - (copie conlofln cu originalul)l
- Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind indeplinirea condiliilor de fLrnctionare

prevtrzute de legislatia in vigoare fonnular tipizat
- Actul de delinere al spatiului/terenului (proprietate/inchiriere/subinchiriere /comodal/

locatiune/alt act) (copie conform cu originalul);
- Acord de subinchiriere. dacA este cazul :

- Conlractul incheiat cU o socictate de salubrizare, insolit de ultima facturi $i chitanla prin care s-a

efectuat plata acesteia:
, Orarul de function e al age[tilor economici care isi desfasoara activitatea in intervalul orar

22.00 8.00;

- Acordul Asocialiei de Proprietari care va conline data Adundrii Generale in care s-a aprobat ca
agenilrl economic sa deslitoare activitate de alimentatie publicd intr-un spaliu al condominiului
prccum si orarul de t'unclionare aprobat. daca este cazul. Documentele vor ll prezentate in
original.

- Certiflcatul de aleslare fiscalil din care sd reiasa ca agcntul economic nu 'inregistreazi datorii la
bugetul local;

- Acordul scris al vecinilor direct alecta(i pe plan orizontal ;i vcrtical in situatia in care spatiul
supus autorizarii este amplasat in condoiniu (imobile cu desiinaiie locativa) si aoordul asiciatiei
de locatari daca este constituita. daca activitatea comerciala solicitata se desfasoara in intervallll
orar 22.00 8.00 (tbnnular tipizai), cu specillcarea expresa a orarului de functionare dupa ora
221

- Acordul scris al proprietarilol inlobilelor limitrofe (pe hotar). daca activitatea comerciala
solicilata se desfasoara in intervalul orar 22.00 8.00 (tbrmular tipizat), cu specillcarea expresa a

omrului de functionare dupa ora 22.


