
ROMÂNIA                       

JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞTEFAN CEL MARE 
 

PROIECT  HOTĂRÂRE 
privind autorizarea desfăşurării activităţilor comerciale şi al serviciilor de piaţă pe teritoriul  

comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț 

 

 

 Consiliul Local al comunei Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere:„ 

▪ raportul de aprobare nr. 5961 din 13.10.2021 al primarului comunei, d-nul Sorin Ouatu; 

▪ prevederile O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 650/2002 H.G. 

▪ H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață 

▪  H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare,  

▪ Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică 

privind mediul de viaja al populației, cu modificările și completările ulterioare,  

▪ O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ raportul de specialitate nr. 5961/2021 al compartimentului de specialitate cu atribuții în domeniu, 

precum și avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

 În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin.(2) lit. d) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind autorizarea desfăşurării activităţilor comerciale şi al serviciilor 

de piaţă pe teritoriul  comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț, conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2  Autorizațiile de funcționare emise până la data prezentei hotărâri vor fi reînoite până la data de 

01.01.2021.  

Art.3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 

interesate. 

                            

                                 Întocmit, 

                          Primar, Sorin Ouatu 

 

 

 

 

 

Nr. 55 din 13.10.2021 

 

 

Vizat: 

Secretar general comună, 

Stoleru Nicolae 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA ȘTEFAN CEL MARE 

 

Nr. 5961 din 13.10.2021 

 

RAPORT  DE APROBARE 
privind autorizarea desfăşurării activităţilor comerciale şi al serviciilor de piaţă pe teritoriul  

comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț 

 

 

Ouatu Sorin, în calitate de primar al comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț, având în vedere  

▪ prevederile O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 650/2002 H.G. 

▪ H.G. nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață 

▪  H.G. nr.348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare,  

▪ Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică 

privind mediul de viaja al populației, cu modificările și completările ulterioare,  

▪ O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Prin prezenta propun Consiliului Local a aproba Regulamentul privind autorizarea desfăşurării 

activităţilor comerciale şi al serviciilor de piaţă pe teritoriul  comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț, anexă 

la prezentul raport. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

Sorin Ouatu 

 

 

 

 

__________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNA ȘTEFAN CEL MARE                                              Anexă la proiect HCL nr. 55/2021 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

REGULAMENT  
privind autorizarea desfăşurării activităţilor comerciale şi al serviciilor de piaţă pe teritoriul          

comunei Ștefan cel Mare, județul Neamț 

     

 

 

 

Art.1 Prezentul Regulament împreună cu anexele stabileşte procedura de eliberare a 

autorizaţiilor/acordurilor de funcţionare pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, 

înteprinderile individuale şi întreprinderile familiale, în vederea desfăşurării exerciţiilor comerciale pe 

teritoriul comunei Ștefan cel Mare. 

  

Art.2 - Hotărârea are în vedere realizarea următoarelor obiective:  

a) stimularea dezvoltării activităţii de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;  

b) încurajarea liberei iniţiative și asigurarea concurenţei loiale;  

c) informarea corectă şi protejarea intereselor consumatorilor, precum şi  

posibilitatea asigurării produselor şi serviciilor de piaţă în zonele de vecinătate a acestora; 

d) modernizarea şi dezvoltarea formelor de distribuţie;  

e) promovarea diverselor tipuri de reţele de distribuţie şi forme de vânzare;  

f) stimularea dezvoltării intreprinderilor mici si mijlocii cu activitate de comercializare a 

produselor şi serviciilor de piaţă;  

g) susţinerea şi ocrotirea activităţii comerciale şi de prestări de servicii de piaţă în  

zonele defavorizate. 

 

Art.3  Obiectul activităţilor de comercializare de produse alimentare,  nealimentare, servicii de piaţă şi 

alimentaţie publică supuse autorizării este prevăzut în Anexa la O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.4 Sunt exceptate de la prevederile prezentei hotărâri activităţile comerciale având ca obiect:  

a) produse medicamentoase, dispozitive medicale;  

b) produse agricole şi agroalimentare vândute de către producătorii agricoli individuali în baza 

certificatului de producător;  

c) combustibilii pentru uzul mijloacelor de transport, inclusiv cei comercializaţi  

prin staţii de distribuţie;  

d) bunurile din producţia proprie a meşteşugarilor individuali vândute la locurile de producţie;  

e) lucrările, brevetele şi invenţiile, precum şi publicaţiile de natură ştiinţifică sau informativă realizate de 

titularii acestora;  

f) tipăriturile, pliantele, broşurile şi albumele, realizate în scopul prezentării patrimoniului cultural deţinut 

de muzee, centre de cultură, teatre sau alte instituţii similare acestora, ori bunurile culturale sau cu 

caracter promoţional specifice activităţii instituţiilor culturale, şi comercializarea prin fondul propriu al 

fiecărei instituţii culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea;  

g) mărfurile vândute către vizitatori, în cadrul festivalurilor, târgurilor, saloanelor sau al altor manifestări 

expoziţionale, cu condiţia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective;  

h) produsele confiscate şi valorificate conform dispoziţiilor legale în vigoare;  

i) produsele şi serviciile de piaţă reglementate prin acte normative speciale.  

 

Art.5 - Definirea termenilor:  

a) prin „Autorizaţie de funcţionare” în întelesul prezentei hotărâri se defineşte actul administrativ 

emis de către Primarul comunei Ștefan cel Mare prin care se reglementează desfăşurarea activităţilor de 

comerţ şi prestări servicii în structurile de vânzare cu suprafaţă mică, medie şi mare şi desfăşurarea 



activităţii de alimentaţie publică aparţinătoare de clasa CAEN 5610 – Restaurante şi 5630 – Baruri şi alte 

activităţi de servire a băturilor potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională, aprobat prin O.G. 

nr. 337/2007 cu modificările şi completările ulterioare, pe raza comunei Ștefan cel Mare;  

b) prin "Acord de funcţionare" în întelesul prezentei hotărâri se defineşte acordul favorabil al 

autorităţii Administraţiei publice locale în baza căruia agentul economic poate desfăşura activităţi de 

comerţ, prestări servicii şi de alimentaţie publică (aparţinătoare de clasa CAEN 5610 – Restaurante şi 

5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băturilor, potrivit Clasificării activităţilor din economia 

naţională, aprobat prin O.G. nr. 337/2007 cu modificările şi completările ulterioare), în spaţii deschise, 

cu caracter permanent sau sezonier pe domeniile aparţinând comunei Ștefan cel Mare;  

c) prin ”comerciant” sau ”agent economic” se întelege persoana fizică sau juridică autorizată legal 

să desfăşoare activităţi de comercializare ale produselor şi serviciilor de piaţă;  

d) prin ”comerţ ambulant” se înţelege activitatea de comercializare cu amănuntul realizată prin 

trecerea dintr-un loc în altul, în rulote mobile, standuri mobile, chioşcuri mobile sau în vehicule special 

amenajate;  

e) prin ”serviciu de alimentaţie publică” publică se înţelege activitatea de pregătire, preparare, 

prezentare şi servire a produselor şi a băuturilor pentru consumul acestora în unităţi specializate sau la 

domiciliul/locul de muncă al consumatorilor;  

f) prin ”exercitiu comercial” sau „activitate comercială” se înţelege activităţile de comercializare cu 

amănuntul, cu ridicata, de tip cash and carry, activităţi de alimentaţie publică, precum şi activităţi de 

prestări servicii desfăşurate de comerciant. Obiectul activităţilor de comercializare îl constituie produsele 

şi serviciile cuprinse în Anexa la O.G. nr. 99/2000;  

g) prin ”serviciu de piaţă” se întelege orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vânzării - 

cumpărării pe piaţă şi care nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui bun corporal, 

efectuată în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;  

h) prin ”suprafaţă de vânzare” se întelege suprafaţa destinată accesului consumatorilor pentru 

achizitionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plaţii acestora şi circulaţiei 

personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu constiutie suprafaţă de vânzare cele destinate 

depozitării şi păstrării marfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor.  

i) prin „structură de vânzare" se întelege spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii 

comerciale. 

Poate fi: structură de vânzare cu suprafaţă mică - având o suprafaţă de vânzare până la 500 mp 

inclusiv; 

structură de vânzare cu suprafaţă medie - având o suprafaţă de vânzare cuprinsă între 501 – 1000 mp 

inclusiv; structură de vânzare cu suprafaţă mare - având o suprafaţă de vânzare mai mare de 1000 mp;  

j) prin ”comerţ în zone publice” se întelege activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor 

desfăşurată permanent sau sezonier, cu sediul fix sau ambulant, în spaţii destinate uzului public, cum 

sunt: pieţele, târgurile, oboarele, tersale de vară, pasajele publice, aeroportul, gările, autogările, drumurile 

publice şi străzile sau orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice.  

 

Art. 6 - Condiţiile pentru desfăşurarea unei exerciţiu comercial pe teritoriul comunei Ștefan cel Mare:  

(1) orice exerciţiu comercial se poate desfăşura de către persoane fizice sau persoane juridice care sunt 

constituite şi înregistrate legal și nu au datorii față de bugetul local;  

(2) exercitarea activităţii comerciale cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică să se 

efectueze conform normelor de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă republicată;               

(3) deţinerea autorizaţiei/acordului de funcţionare pentru exercitarea activităţilor de comerţ, prestări 

servicii sau alimentaţie publică.  

Art. 7.  Autorizaţia de funcţionare/Acordul de Funcţionare se eliberează persoanelor juridice, persoanelor 

fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi asociaţiilor familiale înregistrate în conditiile legii.  

Art. 8.  Autorizaţia/Acordul de funcţionare se emite pentru fiecare structură de vânzare/punct de lucru în 

care agentul economic îşi desfăşoară activitatea.  

Art. 9.  Obiectul de activitate prevăzut în Autorizaţia de funcţionare / Acordul de funcţionare va fi, de la 

caz la caz, cel mentionat în Certificatul de înregistrare respectiv Certificatul constatator pentru fiecare 

punct de lucru. 



Art.10. Modelul Autorizaţiei de funcţionare şi a Acordului de Funcţionare este cel din Anexa nr. 1 la 

prezentul regulament.  

Art.11. În vederea eliberării Autorizaţiei/Acordului de funcţionare se stabileşte urmatorul circuit al 

documentelor:  

(1) Solicitantul depune la Compartimentul financiar contabil(taxe si impozite locale) documentaţia 

prevăzută în Anexa nr. 2 la Regulament;  

(2) Compartimentul financiar contabil va trimite documentaţia la Compartimentul urbanism și amenajare 

teritorială în vederea emiterii Avizului prealabil;  

(3) Compartimentul urbanism și amenajare terirorială, va/nu va  emite Avizul prealabil şi îl va trimite 

împreună cu documentaţia aferentă Compartimentului financiar contabil - caserie.  

(4) În cazul în care documentaţia depusă nu întruneşte condiţiile legale de avizare din punct de vedere 

urbanistic, Compartimentul urbanism și amenjare teritorială va transmite solicitantului observaţiile în 

scris şi va solicita completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare. În caz de neconformare se 

va emite aviz nefavorabil şi documentaţia se returnează solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare.  

(5) Cazurile în care documentaţia depusă nu întruneşte condiţiile legale de avizare din punct de vedere 

urbanistic pot fi următoarele:  

a) amplasamentul structurii de vânzare contravine planului general de dezvoltare rurală şi criteriilor 

generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi;  

b) structura de vânzare aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare 

arhitecturală deosebită ori cu valoare de patrimoniu;  

c) exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate sau care nu corespund prevederilor Legii nr. 50/1991;  

d) se încalcă dispoziţiile actelor normative în vigoare cu privire la categoriile de construcţii şi amenajări 

care se supun avizării şi autorizării privind securitatea la incendiu.  

(6) Funcționarul responsabil cu verificarea și întocmirea Autorizației de funcționare din cadrul 

Compartimentului financiar contabil, va solicita dovada achitării tuturor datoriilor faţă de bugetul local.  

(7) Compartimentul pentru autorizarea activităţilor economice va verifica actele depuse de către 

solicitant, şi în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare, va emite Autorizaţia de funcţionare/ 

Acordul de funcţionare şi Fişa de valabilitate în termen de 30 lucrătoare de zile de la data depunerii 

documentaţiei. În cazul în care documentaţia este incompletă/conţine documente expirate, solicitantul 

are datorii față de bugetul local sau se încalcă dispoziţiile prezentului regulament, se vor transmite 

solicitantului observaţiile în scris şi se va solicita completarea documentaţiei în termen de 10 zile 

lucrătoare. În caz de neconformare documentaţia se returnează solicitantului.  

(7) Compartimentul pentru autorizarea activităţilor economice va verifica actele depuse de către 

solicitant, şi în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare, va emite Autorizaţia de funcţionare/ 

Acordul de funcţionare şi Fişa de valabilitate în termen de 30 lucrătoare de zile de la data depunerii 

documentaţiei. În cazul în care documentaţia este incompletă/conţine documente expirate, solicitantul 

are datorii față de bugetul local sau se încalcă dispoziţiile prezentului regulament, se vor transmite 

solicitantului observaţiile în scris şi se va solicita completarea documentaţiei în termen de 10 zile 

lucrătoare. În caz de neconformare documentaţia se returnează solicitantului;  

(8) După emiterea de către Compartimentul financiar contabil – taxe si impozite locale a Autorizaţiei de 

funcţionare/Acordului de Funcţionare împreună cu Fişa de valabilitate, acestea vor fi înaintate pentru 

semnare la Primarul comunei Ștefan cel Mare;  

(9) Compartimentul financiar contabil - caserie le va remite beneficiarului personal, sau prin poştă în 

cazul în care beneficiarul nu se prezintă personal pentru preluarea actului;  

(10) Copia Autorizaţiei de funcţionare/Acordului de funcţionare şi a Fişei de valabilitate se vor păstra la 

Compartimentul pentru autorizarea activităţilor economice.  

Art. 12. - În vederea vederea aplicării Vizei anuale pe Fişa de valabilitate a Autorizaţiei de funcţionare 

se stabileşte urmatorul circuit al documentelor:  

(1) Solicitantul depune la registratura unității documentaţia prevăzută în Anexa 3 la care va trimite 

documentaţia Compartimentului financiar contabil - caserie. 

(3) Compartimentului financiar contabil - caserie va verifica actele depuse de către solicitant, şi în cazul 

în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare, va aplica Viza anuală pe Fişa de valabilitate a Autorizaţiei 

de funcţionare în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete. În cazul în care 

documentaţia este incompletă/conţine documente expirate sau se încalcă dispoziţiile prezentului 



regulament, se vor transmite solicitantului observaţiile în scris în termenul prevăzut de lege. În caz de 

neconformare se va returna documentaţia solicitantului;  

(4) După aplicarea vizei anuale, Fişa de valabilitate a Autorizaţiei de funcţionare se va înainta spre 

semnare la Primarul comunei Ștefan cel Mare;  

(5) Compartimentul financiar contabil - caserie le va remite autorizația beneficiarului personal, sau prin 

poştă în cazul în care beneficiarul nu se prezintă personal pentru preluarea actului; 

(6) După fiecare viză aplicată se va păstra o copie a Fişei de valabilitate la Compartimentul pentru 

autorizarea activităţilor economice;  

(7) Pentru agenții economici care au Autorizație de funcționare în termen de valabilitate, dacă în urma 

controlului efectuat de reprezentanții primăriei, se constată că dețin datorii la bugetul local, se acordă un 

termen de 30 de zile pentru achitarea creanțelor, în caz contrar se suspendă activitatea prin dispoziție 

emisă de primarul comunei, până la achitarea tuturor creanțelor.  

Art. 13. – (1) Nu se vor elibera autorizaţii/acorduri de funcţionare şi nu se va aproba vizarea anuală acelor 

agenţi economici care înregistrază debite la bugetul local al comunei Ștefan cel Mare.  

(2) Nu se va emite Autorizaţie de funcţionare pentru exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata şi 

comerţ cu amănuntul în aceeaşi suprafaţă de vânzare.  

Art. 14. - (1) Autorizaţia de funcţionare se eliberează de regulă pe o perioadă de maximum 5 (cinci) ani 

fiscali, fiind însoţită de Fişa de valabilitate pe care se aplică vizele anuale.  

                 (2) Prin excepţie de la prevederile alin (1), comercianţii care desfăşoară activităţi incompatibile 

cu planurile de urbanism legal aprobate sau în zone care vor fi afectate de lucrări de investiţii legal 

aprobate pot fi avizate favorabil pentru o perioadă maximă de 12 luni, perioadă în care sunt obligaţi să-

şi mute locul de desfăşurare a activităţii într-o zonă compatibilă cu obiectul de activitate pe care îl 

desfăşoară.  

                  (3) Pentru exerciţiile comerciale cu caracter sezonier, practicate în zone publice se  

poate emite Acord de funcţionare pentru perioade mai scurte de 12 luni, în funcţie de solicitarea 

comerciantului.  

                  (4)   Acordul de funcţionare se eliberează numai după obţinerea Certificatului de urbanism 

/Autorizaţiei de construcţie (după caz) şi cu condiţia achitării la zi a taxei pentru ocuparea domeniului 

public în cuantumul prevăzut de H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul în curs;  

Art. 16. – (1) Autorizaţiile de funcţionare eliberate pe perioada de maximum cinci ani fiscali se vizează 

annual, până la data de 31 martie, în condiţiile prezentului regulament şi în urma achitării taxei (taxa-

viză împreună cu majorări) prevăzute de H.C.L. privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul în curs, care va fi stabilită în raport cu suprafața destinată activitaților autorizate;  

                 (2) În cazul în care funcționarii cu atribuții de control din cadrul primariei, cu ocazia 

controalelor efectuate vor constata că agentul economic nu respectă prevederile prevăzute la alin. (1), vor 

întocmi proces-verbal de constatare cu acordarea unui termen stabilit de actele normative în vigoare 

pentru intrarea în legalitate. Neîndeplinirea acestei măsuri constituie contravenţie şi se va aplica amendă 

contravenţională potrivit prevederilor O.G. nr. 99/2000. Nerespectarea măsurilor dispuse prin procesul-

verbal de contravenţie se sancţionează cu suspendarea activităţii comerciale.  

                (3) Agenţii economici care nu au solicitat aplicarea vizei anuale până la sfârşitul anului fiscal 

vor primi viza pentru anul următor/reautorizarea (după caz) cu condiţia achitării retroactiv a taxei-viză 

lipsă împreună cu majorările aferente.  

                (4) Nu este necesara obtinerea avizului de functionare pentru sediul social al operatorului 

economic dacă nu este declarat si ca punct de lucru la Oficiul Registrului Comertului. 

Art. 17. - (1) Stabilirea orarului de funcţionare este competenţa comerciantului, în funcţie de specificul 

activităţii, locaţiei etc., cu respectarea legislaţiei muncii, reglementărilor legale în vigoare privind liniştea 

şi ordinea publică. Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, 

comerciantul fiind obligat să asigure respectarea acestuia. Agenţii economici vor solicita în scris orice 

modificări ale orarului de funcţionare. În cazul în care orarul depăşeşte orele 22,00 se va prezenta şi 

acordului vecinilor limitrofi punctului de lucru. Pentru situaţiile în care spaţiul comercial nu are în 

vecinătate imobile cu caracter de locuinţă, se va depune o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;  

  (2) Unităţile comerciale, de servicii şi de alimentaţie publică care funcţionează cu precădere în 

zonele cu blocuri de locuinţe vor respecta prevederile Legii nr.61/1991 actualizată cu privire la 

sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;  



(3) Pentru activităţile de alimentaţie publică clasificate conform cod CAEN 5610 şi 5630 nivelul 

de zgomot trebuie să se încadreze în limitele admise de Ordinul nr.536/1997 al Ministrului Sănătăţii 

pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

(4) Unităţile de alimentaţie publică la solicitarea Autorizaţiei/Acordului de funcţionare vor 

notifica orarul de funcţionare şi vor prezenta acordul scris al vecinilor (persoane fizice) limitrofi punctului 

de lucru. În cazul în care unitatea este amplasată la parterul blocurilor de locuinţe, se va prezenta acordul 

asociaţiei de proprietari împreună cu acordul majorităţii locatarilor, şi obligatoriu acordul locatarilor 

direct afectaţi cu care se învecinează pe plan orizontal, vertical şi pe lateral spaţiul unde funcţionează 

structura de vânzare. Pentru situaţiile în care spaţiul comercial nu are în vecinătate imobile cu caracter 

de locuinţă, se va depune o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;  

(5) În cazul în care de la data eliberării sau a ultimei vize anuale se înregistrează reclamaţii cu 

privire la programul de funcţionare sau la modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii 

autorizaţiei/acordului/vizei anuale, funcționarii cu atribuții de control vor  monitorizara activitatea 

agentului economic, urmând a se lua decizie în sensul solicitării reducerii/modificării orarului de 

funcţionare. În cazul în care agentul economic nu se conformează solicitării reducerii/modificării orarului 

de funcționare, modificarea orarului se va face din oficiu prin dispoziție emisă de Primarul comunei, iar 

în cazul repetării contravenţiilor activitatea agentului economic se suspendă, conform prevederilor Legii 

nr. 61/1991 republicată privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice, şi art.73-78 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.18.  (1) Obligatiile operatorilor economici privind modul de exploatare si întreținere a punctelor de 

lucru deținute de către aceștia pe raza comunei Ștefan cel Mare sunt urmatoarele: 

a)  Sa prezinte iluminat de securitate pe timp de noapte si să aibă asigurată paza/protecția bunurilor conform 

normelor legale în vigoare; 

b) Să întrețină corespunzător, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice; 

c) Sa asigure repararea, spalarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor si a 

fațadelor, inclusiv spălarea, curațarea si zugrăvirea periodică a acestora; 

d) Să asigure curațenia la locurile de depozitare a materialelor în curțile interioare si pe celelalte terenuri pe 

care le dețin, precum si pe căile de acces; 

e) Să asigure igiena în imobilele și incintele deținute în orice formă prin activități de curațare, dezinsecție si 

deratizare. Rezidurile menajere, industriale, agricole precum si materialele refolosibile să fie depozitate 

în mod corespunzător; 

f) Să efectueze si să mențină curațenia trotuarelor, rigolelor, a parții carosabile, a străzii sau a drumului, a 

locurilor de parcare pe care le folosesc si să indeparteze zăpada si gheața de pe trotuarele din dreptul 

imobilelor si incintelor în care își desfășoara activitatea; 

g)  Să respecte măsurile pentru asigurarea igienei publice si curațeniei în comună; 

h) Fațadele spațiilor trebuie sa fie reparate si renovate periodic; imobilele în care se desfașoara activitatea 

să fie intreținute într-o stare corespunzatoare si să corespunda normelor urbanistice; 

                 (2) Nerespectarea obligațiilor de la alin.(1) conduce la suspendarea autorizației de functionare de 

la 5 la 20 zile lucrătoare, prin Dispoziția primarului comunei. 

 

Art.19.   

(1)  Avizul de funcţionare, precum şi autorizaţia de funcţionare pot fi anulate la cerere, cu precizarea 

motivelor, operatorul economic având obligaţia achitării, în totalitate, a taxelor aferente până la data 

solicitării anulării. 

(2)    Avizul de funcţionare, respectiv autorizaţia de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor de 

alimentaţie publică şi/sau recreative şi distractive se anulează în situaţia în care nu se respectă legislaţia 

specifică în vigoare din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea incendiilor şi protecţia 

mediului, atunci când Primăria comunei Ștefan cel Mare este înştiinţată de lipsa/retragerea unui 

aviz/autorizaţie emis de către instituţiile abilitate ale statului şi necesar desfăşurării activităţii. 

(3)  în situaţia prevăzută de alin. (1) şi (2) referatul pentru anularea actelor administrative va fi întocmit 

de către compartimentul financiar contabil. 



(4)  Avizul de funcţionare precum şi autorizaţia de funcţionare pot fi anulate la propunerea funcționarilor 

cu atribuții de control, în situaţia în care nu se respectă: 

a.   obiectul de activitate autorizat; 

b.  orarul de funcţionare aprobat; 

c.   normele de estetică, curăţenie şi igienă publică; 

d.  normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică; 

e.   cerinţele care au stat la baza eliberării Avizului/Autorizaţiei de funcţionare; 

f.   legislaţia şi actele normative privind acustica în zonele urbane, 

g.  prevederile impuse de actele normative în vigoare; 

h. documentaţia tehnică pentru amenajarea punctelor în care se desfăşoară activitate cu caracter temporar;  

i.   existenţa unor reclamaţii întemeiate. 

(5)  Avizul de funcţionare precum şi autorizaţia de funcţionare pot fi anulate la propunerea instituţiilor 

cu atribuţii în domeniu, în situaţia în care operatorii economici nu deţin avizele/autorizaţiile necesare 

exerciţiului comercial sau acestea au fost retrase de către instituţiile emitente. 

    (6)Anularea avizului de funcţionare şi a autorizaţiei de funcţionare se face prin Dispoziţia Primarului 

comunei Ștefan cel Mare. 

 

Art.20  Suspendarea acordului/autorizaţiei/avizului de funcţionare poate fi dispusă în următoarele 

cazuri: 

a)   suspendarea avizelor/autorizaţiilor de către instituţiile emitente, precum şi a altor acte care au stat la 

baza eliberării acordului/autorizaţiei/avizului de funcţionare; 

b)   la solicitarea funcționarilor cu atribuții de control, dacă se constată : 

-     încălcarea condiţiilor prevăzute în   acordul/autorizaţia de funcţionare; 

-     încălcarea normelor de protecţie a mediului înconjurător; 

-     încălcarea legislaţiei privind ordinea şi liniştea publică; 

-     nerespectarea orarului de funcţionare; 

-     nerespectarea normelor privind securitatea la incendii; 

-     depăşirea spaţiului structurii de vânzare aprobat pentru funcţionare; 

-     expunerea şi/sau depozitarea de mărfuri şi ambalaje în afara punctului de lucru; 

-     ca sancţiune contravenţională complementară, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

-     alte prevederi prevăzute de actele normative în vigoare. 

(2) Suspendarea acordului/autorizaţiei/avizului de funcţionare se dispune de către Primarul comunei 

Ștefan cel Mare,  

     (3) Suspendarea se dispune până la remedierea situaţiei care a condus la suspendare. 

 

Art. 21 

(1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să 

constituie infracţiuni, următoarele: 

a.   desfăşurarea exerciţiului comercial fără a deţine aviz de funcţionare/ autorizaţie de funcţionare emisă 

de Primăria comunei Ștefan cel Mare - se sancţionează cu amendă între 500 lei -1000 lei pentru persoane 

fizice autorizate şi 1000 lei - 2000 lei pentru persoane juridice; 

b.  neavizarea avizului de funcţionare/autorizaţiei de funcţionare emisă de Primăria comunei Ștefan cel 

Mare - se sancţionează cu amendă între 500 lei -1000 lei pentru persoane fizice autorizate şi 1000 lei - 

2000 lei pentru persoane juridice; 

c.   desfăşurarea de activităţi de alimentaţie publică şi/sau recreative şi distractive temporare fără a deţine 

autorizaţie de funcţionare, mutarea sau extinderea unui exerciţiu comercial, cât si modificarea suprafeţei 

menţionate în autorizaţia de funcţionare, se sancţionează cu amendă între 500 lei -1000 lei pentru 

persoane fizice autorizate şi 1000 lei - 2000 lei pentru persoane juridice. In cazul neobtinerii autorizaţiei 

de funcţionare şi a repetării faptelor privind mutarea sau extinderea unui exerciţiu comercial se va 

proceda la suspendarea activităţii până la data autorizării sau până la data îndeplinirii condiţiilor care au 

stat la baza emiterii autorizaţiei de funcţionare. 



d.  neconcordanţa dintre suprafaţa menţionată în avizul de funcţionare/autorizaţia de funcţionare şi cea 

din teren se sancţionează cu amendă între 500 lei -1000 lei pentru persoane fizice autorizate şi 1000 lei - 

2000 lei pentru persoane juridice. 

e.   neafisarea la loc vizibil a avizului/autorizaţiei de funcţionare la intrarea în locaţia unde se desfăşoară 

activitatea economică, se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1000 lei; 

f.   neafisarea orarului de funcţionare aprobat în mod vizibil din exterior, se sancţionează cu amendă de 

la 200 lei la 400 lei; 

g.  afişarea unui alt orar de funcţionare decât cel aprobat se sancţionează, cu amendă de la 200 lei la 400 

lei 

     h. nerespectarea orarului de funcţionare aprobat se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

i. împiedicarea sau obstrucţionarea sub orice formă, de către comerciant sau oricare altă persoană, a 

organelor de control ale Primăriei comunei Ștefan cel Mare în exercitarea atribuţiilor privind controlul 

respectării prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 5000 

lei; 

j. nedeţinerea la locul de desfăşurare a activităţii temporare/permanente de către operatorul economic a 

recipienţilor speciali pentru deşeuri se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei; 

k. depozitarea produselor ce fac obiectul comercializării, a ambalajelor de orice fel, lăzilor şi vitrinelor 

frigorifice, materialelor de construcţii, etc, pe domeniul public (spaţii verzi, trotuare, carosabil, alei 

pietonale) se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 1000 lei pentru persoane fizice şi de la 1000 lei la 

1500 lei pentru persoane juridice; 

1. nerespectarea nivelului de zgomot privind acustica în zonele urbane se sancţionează cu amendă de la 

1000 lei la 1500 lei; 

(2)   a) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de la alin (1) se face de către funcționarii cu 

atribuții de control din cadrul instituției si Postul de Poliție Ștefan cel Mare; 

               b) Contravenţiilor stabilite le sunt aplicabile prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările ulterioare. 

 

Art. 22 

(1)  Documentaţia depusă în vederea eliberării actelor administrative definite în prezentul Regulament, 

va conţine acte în copie şi se va depune de către operatorul economic sau prin persoană împuternicită. 

(2) Actele administrative vor fi emise în 2 exemplare, unul va rămâne în evidenţa Primăriei comunei 

Ștefan cel Mare, iar celălalt exemplar va fi eliberat operatorului economic. 

     (3)  Operatorul economic nu se poate considera autorizat decât în momentul eliberării actului 

administrativ solicitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț – Consiliul Local 

Anexă nr.1 la Regulament 

ROMANIA 

JUDEŢUL NEAMȚ 

COMUNA ȘTEFAN CEL MARE 

 
AVIZ DE FUNCŢIONARE 

 
Nr.__________din__________________ 

 
 

 

Denumirea:________________________________________________________________________ 

 
Sediul social:_______________________________________________________________________ 
 

C.I.F.___________________________________________ C.U.I._____________________________ 

 
CAEN:____________________________________________________________________________ 
 

Activităţi autorizate Conform Certificatului Constatator nr.__________________________________ 

emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul_____________ în temeiul art. 17Al, alin (1), Ut. 

b) sau c) din Legea nr. 359/2004.________________________________________________________ 
 

Adresa punctului de lucru autorizat: 

___________________________________________________________________________________ 
 

Suprafaţa autorizată, mp_____________   

 

 

Orar de funcţionare_______________________________________ 
 
 

 

Data ______________                                                                                   Prioadă de valabilitate_____ani,          

doar cu adresa privind viza anuală 

 

 
' 

ÎNTOCMIT, 
PRIMAR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VERSO 

 

 

CONDIŢII DE FUNCŢIONARE: 
 

Avizul de funcţionare nu este transmisibil. 

Nu se admit ştersături. 

Avizul se afişează la loc vizibil. 

Vizarea Avizului se va face până la data de 31 martie a fiecărui an. 
 

 

I.  în cazul încetării activităţii, titularul are obligaţia de a înştiinţa Primăria comunei Ștefan 

cel Mare în scris de această situaţie, depunand totodată şi formularul Avizului de funcţionare 

în original. 

 

II.   Avizul de funcţionare poate fi anulat înaintea expirării termenului dacă: 

1. Nu se respectă obiectul de activitate menţionat pe autorizaţie; 

2. Nu se respectă programul de funcţionare aprobat; 

3. Nu se respectă normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică; 

4. Nu se respectă normele de estetică, curăţenie şi igienă publică; 

5. Nu se respectă criteriile care au stat la baza emiterii Avizului de funcţionare; 

6. La dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea; 

7. Nu se respectă legislaţia şi actele normative privind acustica în zonele urbane; 

8. Există reclamaţii întemeiate cu privire la activitatea desfăşurată la 

punctul de lucru; 

9. Nu se respectă prevederile impuse de actele normative în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDEŢUL NEAMȚ 

COMUNA ȘTEFAN CEL MARE 

 
AUTORIZAȚIE  DE FUNCŢIONARE 

 
Nr.__________din__________________ 

 
 

 

Denumirea:________________________________________________________________________ 

 
Sediul social:_______________________________________________________________________ 
 

C.I.F.___________________________________________ C.U.I._____________________________ 

 
CAEN:____________________________________________________________________________ 
 

Activităţi autorizate Conform Certificatului Constatator nr.__________________________________ 

emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul_____________ în temeiul art. 17Al, alin (1), Ut. 

b) sau c) din Legea nr. 359/2004.________________________________________________________ 
 

Adresa punctului de lucru autorizat: 

___________________________________________________________________________________ 
 

Suprafaţa autorizată, mp_____________   

 

 

Orar de funcţionare_______________________________________ 
 
 

Data ______________                                                                                   Prioadă de valabilitate_____ani,          

doar cu adresa privind viza anuală 

 
' 

ÎNTOCMIT, 
PRIMAR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VERSO 

 

 

CONDIŢII DE FUNCŢIONARE: 
 

Autorizația de funcţionare nu este transmisibilă. 

Nu se admit ştersături. 

Autorizația se afişează la loc vizibil. 

Vizarea Autorizației se va face până la data de 31 martie a fiecărui an. 

 

 

I.  în cazul încetării activităţii, titularul are obligaţia de a înştiinţa Primăria comunei Ștefan 

cel Mare în scris de această situaţie, depunand totodată şi formularul Avizului de funcţionare 

în original. 

 

II.   Avizul de funcţionare poate fi anulat înaintea expirării termenului dacă: 

1. Nu se respectă obiectul de activitate menţionat pe autorizaţie; 

2. Nu se respectă programul de funcţionare aprobat; 

3. Nu se respectă normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică; 

4. Nu se respectă normele de estetică, curăţenie şi igienă publică; 

5. Nu se respectă criteriile care au stat la baza emiterii Avizului de funcţionare; 

6. La dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea; 

7. Nu se respectă legislaţia şi actele normative privind acustica în zonele urbane; 

8. Există reclamaţii întemeiate cu privire la activitatea desfăşurată la 

punctul de lucru; 

9. Nu se respectă prevederile impuse de actele normative în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMANIA 

JUDEŢUL NEAMȚ 

COMUNA ȘTEFAN CEL MARE 

 
AUTORIZAȚIE  DE FUNCŢIONARE 

ACTIVITĂȚI CU CARACTER TEMPORAR 

Nr.________din__________________ 

 
 

 

Denumirea:________________________________________________________________________ 

 
Sediul social:_______________________________________________________________________ 
 

C.I.F.___________________________________________ C.U.I._____________________________ 

 
CAEN:____________________________________________________________________________ 
 

Activităţi autorizate Conform Certificatului Constatator nr.__________________________________ 

emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul_____________ în temeiul art. 17Al, alin (1), Ut. 

b) sau c) din Legea nr. 359/2004.________________________________________________________ 
 

Adresa punctului de lucru autorizat: 

___________________________________________________________________________________ 
 

Suprafaţa autorizată, mp_____________   

 

 

Orar de funcţionare_______________________________________ 

 
Perioadă autorizată 

De la _________până la ____________ 

 
' 

ÎNTOCMIT, 
PRIMAR, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VERSO 

 

 

CONDIŢII DE FUNCŢIONARE: 
 

Autorizaţia de funcţionare nu este transmisibilă. 

Nu se admit ştersături. 

Autorizaţia se afişează la loc vizibil. 

 

În cazul încetării activităţii, titularul are obligaţia de a înştiinţa Primăria comunei 

Ștefan cel Mare în scris de această situaţie, depunand totodată şi formularul 

Autorizaţiei de funcţionare în original. 

 

 

Autorizaţia de funcţionare poate fi anulată înaintea expirării termenului dacă: 

1. Nu se respectă obiectul de activitate menţionat pe autorizaţie; 

2. Nu se respectă programul de funcţionare aprobat; 

3. Nu se respectă normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică; 

4. Nu se respectă normele de estetică, curăţenie şi igienă publică; 

5. Nu se respectă criteriile care au stat la baza emiterii Autorizaţiei de funcţionare; 

6. La dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea; 

7. Nu se respectă legislaţia şi actele normative privind acustica în zonele rurale; 

8. Există reclamaţii întemeiate cu privire la activitatea desfăşurată la punctul de lucru;  

9. Nu se respectă prevederile impuse de actele normative în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț – Consiliul Local 

Anexă nr.2 la Regulament 

 

DOSAR  

ELIBERARE ACORD DE FUNCȚIONARE 

 

Pentru eliberarea acordului de funcţionare agentul economic va înainta la Primăria comunei 

Ștefan cel Mare, județul Neamț, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii activităţii 

pe care urmează să o desfăşoare sau de la data de expirare a perioadei autorizate anterior depunerii, 

următoarele documente: 

-     cerere - formular tipizat; 

-   dovada achitării taxei pentru eliberarea acordului de funcţionare – copie certificată conform cu 

originalul; 

-     B.I/C.I. administrator - copie; 

-     B.I./C.I. persoanei care depune documentaţia de autorizare – copie; 

-     Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunere documentaţie/ridicare acord 

de funcţionare – original(dacă este cazul); 

-     Certificatul de Înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registului Comerţului – copie certificată 

conform cu originalul; 

-    Certificatul constatator pentru punctul de lucru, eliberat de Oficiul Naţional al Registului Comerţului 

copie certificată conform cu originalul – REV 2; 

-   Certificat fiscal, eliberat de către Primaria comunei Ștefan cel Mare, din care să reiasă că agentul 

economic, care desfasoara activitate comerciala pe domeniul public, nu înregistrează datorii la bugetul 

local provenite din anii fiscali anteriori anului pentru care se solicită acordul de funcţionare - copie 

certificată conform cu originalul; 

-  Actul de deţinere al spaţiului (proprietate, închiriere, subînchiriere cu acordul proprietarului, 

comodat, locaţiune, contract ADP Sector 6, după caz ) şi actul iniţial care atestă forma juridică de 

proprietate a spaţiului comercial - copii certificate conform cu originalul; 

-     Actul (autorizaţie de construire/certificat urbanism/alt act) prin care s-a autorizat schimbarea de 

destinaţie în spaţiu comercial, dacă este cazul – copie certificată cu originalul; 

-     Autorizaţia de construire pentru construcţiile aflate pe domeniu privat, dacă este cazul – copie 

certificată conform cu originalul; 

-     Autorizaţia de construire sau Avizul de amplasare, pentru construcţiile provizorii amplasate 

pe domeniul public (dacă este cazul) - copie certificată conform cu originalul; 

-   Autorizaţia sanitară de funcţionare, dacă este cazul – copie certificată conform cu 

originalul; 

-     Autorizaţie sanitar veterinară, dacă este cazul – copie certificată conform cu originalul; 

-     Certificat de clasificare a licenţelor şi brevetelor de turism, pentru unităţile de cazare - 

copie certificată conform cu originalul; 

-     Autorizaţie R.A.R., dacă este cazul – copie certificată conform cu originalul; 

-     Autorizaţie de mediu/negație cu privire la activităţile desfăşurate sau dovada solicitării de 

obţinere a autorizaţiei de la autoritatea de mediu, dacă este cazul – copie certificată conform cu 

originalul; 

-     Avizul/autorizaţia de securitate la incendiu, dacă este cazul - copie certificată conform cu 

originalul; 

-     Acordul Asociaţiei de Proprietari – dacă este cazul 

-     dovada plății taxei de salubrizare/ contract de salubrizare – copie  

 

 

 
❖ toate documentele vor fi înaintate într-un dosar cu șină de încopciat, pe care va fi scris cu majuscule numele 

persoanei juridice. 



Comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț – Consiliul Local 

 

 

 

DOSAR  

ELIBERARE  UTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE PENTRU DESFĂŞURAREA 

ACTIVITĂŢII DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ 

 
În    vederea    eliberării    autorizaţiei    de    funcţionare    pentru    desfăşurarea    activităţii    

de alimentaţie   publică,   agentul   economic   va   înainta   la   Primăria   comunei Ștefan cel Mare, 

următoarele documente cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii activităţii pe 

care urmează să o desfăşoare sau de la data de expirare a perioadei autorizate anterior depunerii, 

următoarele documente: 

-     Cerere - formular tipizat; 

-     Dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare – copie certificată conform 

cu originalul. 

-     B.I/C.I. administrator - copie; 

-     B.I./C.I. persoanei care depune documentaţia de autorizare – copie; 

-    Împuternicire de reprezentare a agentului economic pentru depunere documentaţie/ridicare acord 

de funcţionare – original(dacă este cazul); 

-   Certificatul de Înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registului Comerţului – copie 

certificată conform cu originalul; 

-  Certificatul constatator pentru punctul de lucru, eliberat de Oficiul Naţional al Registului 

Comerţului - copie certificată conform cu originalul – REV 2; 

-     Certificat fiscal, eliberat de către primaria comunei Ștefan cel Mare- copie certificată conform cu 

originalul; 

-   Actul de deţinere al spaţiului (proprietate, închiriere, subînchiriere cu acordul proprietarului, 

comodat, locaţiune, contract ADP Sector 6, după caz) şi actul iniţial care atestă forma juridică de 

proprietate a spaţiului comercial - copii certificate conform cu originalul; 

-     Actul (autorizaţie de construire/certificat urbanism/alt act) prin care s-a autorizat schimbarea de 

destinaţie în spaţiu comercial, dacă este cazul – copie certificată cu originalul; 

-    Autorizaţia de construire pentru construcţiile aflate pe domeniul privat, dacă este cazul – 

copie certificată conform cu originalul; 

-     Autorizaţia de construire sau Avizul de amplasare pentru construcţiile provizorii amplasate 

pe domeniul public - copie certificată conform cu originalul; 

-     Autorizaţia sanitară de funcţionare, dacă este cazul – copie certificată conform cu originalul; 

-     Autorizaţie sanitar veterinară, dacă este cazul – copie certificată conform cu originalul; 

-     Declaraţie privind clasificarea unităţii, depusă cu număr de înregistrare - original 

-     Autorizaţie de mediu sau declaraţie pe proprie răspundere că sunt mai puţin de 100 de locuri 

pe scaun, dacă este cazul – copie certificată conform cu originalul 

-     Avizul/autorizaţia de securitate la incendiu, dacă este cazul - copie certificată conform cu 

originalul; 

-     Acordul Asociaţiei de Proprietari – după caz 

-     dovada plății taxei de salubrizare/ contract de salubrizare– copie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț – Consiliul Local 

 

 

 

DOSAR 

Acordul de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale 

temporare şi/sau sezoniere 
 

Acordul de funcţionare pentru desfăşurarea de activităţi temporare şi/sau sezoniere se solicită 

şi se eliberează pentru: 

-     terase sezoniere amplasate pe domeniul public/privat; 

-     târguri expoziţionale cu vânzare organizate pe domeniul public/privat al comunei Ștefan cel Mare; 

-     alte   activităţi   comerciale   care,   prin   specificul   lor,   se   desfăşoară   pe   o   perioadă limitată 

de timp. 

În vederea eliberării acordului de funcţionare pentru activităţile comerciale temporare şi/sau 

sezoniere, agentul economic va înainta la Primăria comunei Ștefan cel Mare, cu cel puţin 30 de zile 

calendaristice înainte de data începerii activităţii pe care urmează să o desfăşoare sau de data de 

expirare a perioadei autorizate anterior depunerii, următoarele documente: 

-     Cerere - formular tipizat; 

-     Dovada     achitării    taxei    pentru    eliberarea    acordului    de    funcţionare    –    copie 

certificatăconform cu originalul. 

-     B.I/C.I. administrator - copie; 

-     B.I./C.I. persoanei care depune documentaţia de autorizare – copie; 

-     Împuternicire      de      reprezentare       a      agentului      economic      pentru      depunere 

documentaţie/ridicare acord de funcţionare – original(după caz); 

-   Certificatul de Înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registului Comerţului – copie 

certificată conform cu originalul; 

-     Certificatul  constatator  pentru  punctul  de  lucru,  eliberat  de Oficiul  Naţional  al Registului 

Comerţului - copie certificată conform cu originalul – REV 2; 

-     Declaraţia   de   impunere   privind   ocuparea   domeniului   public,   înregistrată   la primaria 

comunei, dacă este cazul - copie certificată conform cu originalul; 

-  Actul de deţinere al spaţiului (proprietate, închiriere, subînchiriere cu acordul proprietarului, 

comodat, locaţiune, contract comună, dacă este cazul) - copie certificată conform cu originalul; 

-   Avizul de amplasare privind ocuparea domeniului public- dacă este cazul -copie certificată 

conform cu originalul; 

-     Autorizaţia sanitară de funcţionare, dacă este cazul – copie certificată conform cu originalul; 

-     Autorizaţie sanitar veterinară, dacă este cazul – copie certificată conform cu originalul; 

-     Declaraţie privind clasificarea unităţii – pentru alimentaţie publică (terasă), depusă cu număr 

de înregistrare – original; 

-     Autorizaţie de mediu sau declaraţie pe proprie răspundere că sunt mai puţin de 100 de locuri 

pe scaun, dacă este cazul – copie certificată conform cu originalul; 

-     Avizul/autorizaţia de securitate la incendiu, dacă este cazul - copie certificată conform cu 

originalul 

-     În cazul teraselor, declaraţie pe proprie răspundere că sunt amplasate la o distanţă de mimimum 

100 m de unităţile de învăţământ (grădiniţe/şcoli/licee) sau lăcaşele de cult; 

-     Acordul Asociaţiei de Proprietari – dacă este cazul 

-     dovada plății taxei de salubrizare/ contract de salubrizare – copie 

 

 

 

 

 

 



Comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț – Consiliul Local 

Anexă nr.3 la Regulament 

 

CERERE 
 

 

Societatea comercială / persoana fizică autorizată/intreprindere individuală /intreprindere  

familială    cu  denumirea_______________________________________C.U.I.    ___________ 

având    sediul    în    localitatea_______________________________str.__________________ 

nr.____,      bl.___,      se.__,   ap.___, tel.______________________,  email________________  

reprezentată prin________________________, în calitate de_____________________________ 

C.N.P.________________________, prin prezenta vă rog să aprobaţi eliberarea  unui/unei 

Aviz/Autorizaţii de funcţionare  pentru sediul/punctul de lucru situat în comuna Ștefan cel |Mare, 

sat ___________________str.______________________________, nr.____,bl.____,   sc._____       

ap.____,  pentru  activitatea  de:___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

COD CAEN:_________________________ 

 

Suprafaţa autorizată:________mp 

 

Program de funcţionare: _______________________ 

 

 
Menţionez că am depus acte conforme cu realitatea.Declar pe proprie răspundere  că datele de contact 

reprezentând adresa, telefon şi adresă mail sunt corecte şi înţeleg în acest sens că, orice corespondenţă 

transmisă în format letric şi/sau electronic îmi este opozabilă. 

Declar pe proprie răspundere că pe întreaga durată de funcţionare voi respecta legislaţia privind protecţia 

mediului, protecţia muncii, voi îndeplini condiţiile igienico-sanitare şi cele de pază contra incendiilor, 

precum şi prevederile prezentului Regulament cu modificările şi completările ulterioare. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii, că 

nu vor fi modificate criteriile care au stat la baza emiterii Avizului/Autorizaţiei de funcţionare. 

Nerespectarea acestor condiţii atrage nulitatea absolută a Avizului/Autorizaţiei de funcţionare. 

 

 

Data_____________________ 

 

 

 

Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE 

 

 

 

 

 



VERSO 
INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

prelucrate în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor economice pe 

raza comunei Ștefan cel Mare 

 
Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal, comuna Ștefan cel Mare este un operator de date. Datele de contact ale comunei Ștefan 

cel Mare sunt: strada Trandafirului, nr. 58, sat Ștefan cel |Mare, telefon 0233/292001, Fax 0233/292001.  
Temeiul juridic al prelucrării datelor personale: art 6 (1), lit. c) din Regulamentul UE 679/2016, respectiv 

obligaţie legala (OUG nr. 57/2019,Legea nr. 359/2004 - O.G. nr.99/2000, Legea nr.650/2002, H.G. nr. 333/2003, 

O.G. nr.99/2000, H.G nr. 348/2004, Legea nr. 213/1998,Legea nr. 350/2001, Legea nr. 50/1991, Ordin Nr. 119 din 

4 februarie 2014, O.M.D.R.A.P. nr. 3384/2013 "Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane, indicativ 

C 125-2013", Legea nr. 12/1990, H.G. nr. 584/2001, O.G. nr. 2/2001, O.G. nr. 21/1992, H.G. nr. 128/1994, Legea 

nr. 227/2016, Ordinul nr. 65/2013, H.G. nr. 571/2016, Legea nr. 307/2006, Ordin nr. 163/2007, Ordin Nr. 

187/2010, ORDIN Nr. 118/1709/2010, H.G. 915/2015, Ordin nr.1030/2009, Ordin nr. 111/2008, Ordin nr. 

57/2010, Ordin nr. 1798/2007, Legea nr. 282/2015, O.G. nr. 20/1994, Hotărârea nr. 924 din 11 august 2005, 

Ordinul nr. 976/1998). 
Destinatarii acestor date sunt: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Postul de Poliție Ștefan cel Mare, 

şi alte instituţii abilitate (Judecătorii, D.N.A., S.R.I., etc). 
Datele cu caracter personal sunt ataşate documentaţiei în baza căreia se va emite/viza Avizul/Autorizaţia  

funcţionare şi arhivate conform Nomenclatorului Arhivistic al instituţiei. 
În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în cazul persoanele vizate de 

prelucrări următoarele drepturi: 
1.    Dreptul la informare şi transparenţă 
2.    Dreptul de acces 
3.    Dreptul la rectificare 
4.    Dreptul de a fi uitat (ştergerea). în anumite situaţii, persoanele vizate au dreptul să solicite ca datele 

lor să fie şterse. De exemplu, acest drept se aplică în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru 

care au fost colectate sau dacă individul îşi retrage consimţământul sau dacă informaţia este prelucrată ilegal. 

Există câteva excepţii: dacă prelucrarea se face în scopuri ştiinţifice sau istorice, de cercetare sau în scopuri 

statistice, iar ştergerea datelor ar face imposibilă sau ar afecta grav îndeplinirea obiectivelor 
5.    Dreptul la restricţionarea prelucrării 
6.    Dreptul la portabilitate 
7.    Drepturi legate de luarea deciziilor şi profilarea automată 
8.    Dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţi de supraveghere www.dataprotection.ro, B-dul G-ral 

Gheorghe Magheru 28-30,Sector 1, cod poştal 010336,Bucuresti, România, tel 0318.059.211. 
Persoana vizată are obligaţia de a furniza datele personale, nefurnizarea lor duce la refuzul primiri actelor 

pentru emitere/vizare Avizului/Autorizaţiei de funcţionare, conform H.C.L.M. 716/2018. 
Date personale prelucrate: Identitate (nume, prenume); Identificare (CNP, serie şi număr carte de 

identitate/paşaport, copie CI), Contact (adresă, telefon), Informaţii personale (semnătura). 
 

Subsemnatul/a _______________________________________, în calitate de__________________, 

declar că am luat la cunoştinţă cele prezentate mai sus. 
 

 

 

 

DATA,                                                                                 Semnătura, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dataprotection.ro/


Comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț – Consiliul Local 

Anexă nr.4 la Regulament 

 

CERERE 
 

 

Societatea comercială / persoana fizică autorizată/intreprindere individuală /intreprindere  

familială    cu  denumirea_______________________________________C.U.I.    ________________ 

având    sediul    în    localitatea_______________________________str.________________________ 

nr.____,      bl.___,      se.__,   ap.___, tel.______________________,  email________________  

reprezentată prin________________________, în calitate de_____________________________ 

C.N.P.________________________, prin prezenta vă rog să aprobaţi vizarea Avizului/Autorizaţii de 

funcţionare  nr.______din data de ______________pentru sediul/punctul de lucru situat în comuna 

Ștefan cel |Mare, sat___________________str.__________________, nr.____,bl.____,   sc._____       

ap.____,  pentru  activitatea de:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

COD CAEN:_________________________ 

 

Suprafaţa autorizată:________mp 

 

Program de funcţionare: _______________________ 

 

 
Menţionez că am depus acte conforme cu realitatea.Declar pe proprie răspundere  că datele de contact 

reprezentând adresa, telefon şi adresă mail sunt corecte şi înţeleg în acest sens că, orice corespondenţă 

transmisă în format letric şi/sau electronic îmi este opozabilă. 

Declar pe proprie răspundere că pe întreaga durată de funcţionare voi respecta legislaţia privind protecţia 

mediului, protecţia muncii, voi îndeplini condiţiile igienico-sanitare şi cele de pază contra incendiilor, 

precum şi prevederile prezentului Regulament cu modificările şi completările ulterioare. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii, că 

nu vor fi modificate criteriile care au stat la baza emiterii Avizului/Autorizaţiei de funcţionare. 

Nerespectarea acestor condiţii atrage nulitatea absolută a Avizului/Autorizaţiei de funcţionare. 

 

 

Data_____________________ 

 

 

 

Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE 

 

 

 

 

 



VERSO 
INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

prelucrate în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor economice pe 

raza comunei Ștefan cel Mare 

 
Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal, comuna Ștefan cel Mare este un operator de date. Datele de contact ale comunei Ștefan 

cel Mare sunt: strada Trandafirului, nr. 58, sat Ștefan cel |Mare, telefon 0233/292001, Fax 0233/292001.  
Temeiul juridic al prelucrării datelor personale: art 6 (1), lit. c) din Regulamentul UE 679/2016, respectiv 

obligaţie legala (OUG nr. 57/2019,Legea nr. 359/2004 - O.G. nr.99/2000, Legea nr.650/2002, H.G. nr. 333/2003, 

O.G. nr.99/2000, H.G nr. 348/2004, Legea nr. 213/1998,Legea nr. 350/2001, Legea nr. 50/1991, Ordin Nr. 119 din 

4 februarie 2014, O.M.D.R.A.P. nr. 3384/2013 "Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane, indicativ 

C 125-2013", Legea nr. 12/1990, H.G. nr. 584/2001, O.G. nr. 2/2001, O.G. nr. 21/1992, H.G. nr. 128/1994, Legea 

nr. 227/2016, Ordinul nr. 65/2013, H.G. nr. 571/2016, Legea nr. 307/2006, Ordin nr. 163/2007, Ordin Nr. 

187/2010, ORDIN Nr. 118/1709/2010, H.G. 915/2015, Ordin nr.1030/2009, Ordin nr. 111/2008, Ordin nr. 

57/2010, Ordin nr. 1798/2007, Legea nr. 282/2015, O.G. nr. 20/1994, Hotărârea nr. 924 din 11 august 2005, 

Ordinul nr. 976/1998). 
Destinatarii acestor date sunt: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Postul de Poliție Ștefan cel Mare, 

şi alte instituţii abilitate (Judecătorii, D.N.A., S.R.I., etc). 
Datele cu caracter personal sunt ataşate documentaţiei în baza căreia se va emite/viza Avizul/Autorizaţia  

funcţionare şi arhivate conform Nomenclatorului Arhivistic al instituţiei. 
În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în cazul persoanele vizate de 

prelucrări următoarele drepturi: 
1.    Dreptul la informare şi transparenţă 
2.    Dreptul de acces 
3.    Dreptul la rectificare 
4.    Dreptul de a fi uitat (ştergerea). în anumite situaţii, persoanele vizate au dreptul să solicite ca datele 

lor să fie şterse. De exemplu, acest drept se aplică în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru 

care au fost colectate sau dacă individul îşi retrage consimţământul sau dacă informaţia este prelucrată ilegal. 

Există câteva excepţii: dacă prelucrarea se face în scopuri ştiinţifice sau istorice, de cercetare sau în scopuri 

statistice, iar ştergerea datelor ar face imposibilă sau ar afecta grav îndeplinirea obiectivelor 
5.    Dreptul la restricţionarea prelucrării 
6.    Dreptul la portabilitate 
7.    Drepturi legate de luarea deciziilor şi profilarea automată 
8.    Dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţi de supraveghere www.dataprotection.ro, B-dul G-ral 

Gheorghe Magheru 28-30,Sector 1, cod poştal 010336,Bucuresti, România, tel 0318.059.211. 
Persoana vizată are obligaţia de a furniza datele personale, nefurnizarea lor duce la refuzul primiri actelor 

pentru emitere/vizare Avizului/Autorizaţiei de funcţionare, conform H.C.L.M. 716/2018. 
Date personale prelucrate: Identitate (nume, prenume); Identificare (CNP, serie şi număr carte de 

identitate/paşaport, copie CI), Contact (adresă, telefon), Informaţii personale (semnătura). 
 

Subsemnatul/a _______________________________________, în calitate de__________________, 

declar că am luat la cunoştinţă cele prezentate mai sus. 
 

 

 

 

DATA,                                                                                 Semnătura, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dataprotection.ro/


Comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț – Consiliul Local 

Anexă nr.5 la Regulament 

 

CERERE 
 

 

Societatea comercială / persoana fizică autorizată/intreprindere individuală /intreprindere  

familială    cu  denumirea_______________________________________C.U.I.    ________________ 

având    sediul    în    localitatea_______________________________str.________________________ 

nr.____,      bl.___,      se.__,   ap.___, tel.______________________,  email________________  

reprezentată prin________________________, în calitate de_____________________________ 

C.N.P.________________________, prin prezenta vă rog să aprobaţi eliberarea unei Autorizaţii de 

funcţionare cu caracter temporar pentru sediul/punctul de lucru situat în comuna Ștefan cel |Mare, 

sat___________________str.__________________, nr.____,bl.____,   sc._____       ap.____,  pentru  

activitatea de:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

COD CAEN:_________________________ 

 

Perioada de autorizare: de la data________________  până la data___________________ 

 

Suprafaţa autorizată:________mp 

 

Program de funcţionare: _______________________ 

 

 
Menţionez că am depus acte conforme cu realitatea.Declar pe proprie răspundere  că datele de contact 

reprezentând adresa, telefon şi adresă mail sunt corecte şi înţeleg în acest sens că, orice corespondenţă 

transmisă în format letric şi/sau electronic îmi este opozabilă. 

Declar pe proprie răspundere că pe întreaga durată de funcţionare voi respecta legislaţia privind protecţia 

mediului, protecţia muncii, voi îndeplini condiţiile igienico-sanitare şi cele de pază contra incendiilor, 

precum şi prevederile prezentului Regulament cu modificările şi completările ulterioare. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii, că 

nu vor fi modificate criteriile care au stat la baza emiterii Avizului/Autorizaţiei de funcţionare. 

Nerespectarea acestor condiţii atrage nulitatea absolută a Avizului/Autorizaţiei de funcţionare. 

 

 

Data_____________________ 

 

 

 

Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE 

 

 

 



 

 

VERSO 
INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

prelucrate în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor economice pe 

raza comunei Ștefan cel Mare 

 
Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal, comuna Ștefan cel Mare este un operator de date. Datele de contact ale comunei Ștefan 

cel Mare sunt: strada Trandafirului, nr. 58, sat Ștefan cel |Mare, telefon 0233/292001, Fax 0233/292001.  
Temeiul juridic al prelucrării datelor personale: art 6 (1), lit. c) din Regulamentul UE 679/2016, respectiv 

obligaţie legala (OUG nr. 57/2019,Legea nr. 359/2004 - O.G. nr.99/2000, Legea nr.650/2002, H.G. nr. 333/2003, 

O.G. nr.99/2000, H.G nr. 348/2004, Legea nr. 213/1998,Legea nr. 350/2001, Legea nr. 50/1991, Ordin Nr. 119 din 

4 februarie 2014, O.M.D.R.A.P. nr. 3384/2013 "Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane, indicativ 

C 125-2013", Legea nr. 12/1990, H.G. nr. 584/2001, O.G. nr. 2/2001, O.G. nr. 21/1992, H.G. nr. 128/1994, Legea 

nr. 227/2016, Ordinul nr. 65/2013, H.G. nr. 571/2016, Legea nr. 307/2006, Ordin nr. 163/2007, Ordin Nr. 

187/2010, ORDIN Nr. 118/1709/2010, H.G. 915/2015, Ordin nr.1030/2009, Ordin nr. 111/2008, Ordin nr. 

57/2010, Ordin nr. 1798/2007, Legea nr. 282/2015, O.G. nr. 20/1994, Hotărârea nr. 924 din 11 august 2005, 

Ordinul nr. 976/1998). 
Destinatarii acestor date sunt: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Postul de Poliție Ștefan cel Mare, 

şi alte instituţii abilitate (Judecătorii, D.N.A., S.R.I., etc). 
Datele cu caracter personal sunt ataşate documentaţiei în baza căreia se va emite/viza Avizul/Autorizaţia  

funcţionare şi arhivate conform Nomenclatorului Arhivistic al instituţiei. 
În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în cazul persoanele vizate de 

prelucrări următoarele drepturi: 
1.    Dreptul la informare şi transparenţă 
2.    Dreptul de acces 
3.    Dreptul la rectificare 
4.    Dreptul de a fi uitat (ştergerea). în anumite situaţii, persoanele vizate au dreptul să solicite ca datele 

lor să fie şterse. De exemplu, acest drept se aplică în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru 

care au fost colectate sau dacă individul îşi retrage consimţământul sau dacă informaţia este prelucrată ilegal. 

Există câteva excepţii: dacă prelucrarea se face în scopuri ştiinţifice sau istorice, de cercetare sau în scopuri 

statistice, iar ştergerea datelor ar face imposibilă sau ar afecta grav îndeplinirea obiectivelor 
5.    Dreptul la restricţionarea prelucrării 
6.    Dreptul la portabilitate 
7.    Drepturi legate de luarea deciziilor şi profilarea automată 
8.    Dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţi de supraveghere www.dataprotection.ro, B-dul G-ral 

Gheorghe Magheru 28-30,Sector 1, cod poştal 010336,Bucuresti, România, tel 0318.059.211. 
Persoana vizată are obligaţia de a furniza datele personale, nefurnizarea lor duce la refuzul primiri actelor 

pentru emitere/vizare Avizului/Autorizaţiei de funcţionare, conform H.C.L.M. 716/2018. 
Date personale prelucrate: Identitate (nume, prenume); Identificare (CNP, serie şi număr carte de 

identitate/paşaport, copie CI), Contact (adresă, telefon), Informaţii personale (semnătura). 
 

Subsemnatul/a _______________________________________, în calitate de__________________, 

declar că am luat la cunoştinţă cele prezentate mai sus. 
 

 

 

 

DATA,                                                                                 Semnătura, 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.dataprotection.ro/


Comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț – Consiliul Local 

Anexă nr.6 la Regulament 

 

CERERE 
 

 

Societatea comercială / persoana fizică autorizată/intreprindere individuală /intreprindere  

familială    cu  denumirea_______________________________________C.U.I.    ________________ 

având    sediul    în    localitatea_______________________________str.________________________ 

nr.____,      bl.___,      se.__,   ap.___, tel.______________________,  email________________  

reprezentată prin________________________, în calitate de_____________________________ 

C.N.P.________________________, prin prezenta vă rog să aprobaţi prelungirea Autorizaţii de 

funcţionare cu caracter temporar, nr._______din data de ____________ pentru sediul/punctul de 

lucru situat în comuna Ștefan cel |Mare, sat___________________str.__________________, 

nr.____,bl.____, sc._____ ap.____,  pentru  activitatea de:___________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

COD CAEN:_________________________ 

 

Perioada de autorizare: de la data________________  până la data___________________ 

 

Suprafaţa autorizată:________mp 

 

Program de funcţionare: _______________________ 

 

 
Menţionez că am depus acte conforme cu realitatea.Declar pe proprie răspundere  că datele de contact 

reprezentând adresa, telefon şi adresă mail sunt corecte şi înţeleg în acest sens că, orice corespondenţă 

transmisă în format letric şi/sau electronic îmi este opozabilă. 

Declar pe proprie răspundere că pe întreaga durată de funcţionare voi respecta legislaţia privind protecţia 

mediului, protecţia muncii, voi îndeplini condiţiile igienico-sanitare şi cele de pază contra incendiilor, 

precum şi prevederile prezentului Regulament cu modificările şi completările ulterioare. 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii, că 

nu vor fi modificate criteriile care au stat la baza emiterii Avizului/Autorizaţiei de funcţionare. 

Nerespectarea acestor condiţii atrage nulitatea absolută a Avizului/Autorizaţiei de funcţionare. 

 

 

Data_____________________ 

 

 

 

Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI ȘTEFAN CEL MARE 

 

 

 



 

 

VERSO 
INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

prelucrate în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor economice pe 

raza comunei Ștefan cel Mare 

 
Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal, comuna Ștefan cel Mare este un operator de date. Datele de contact ale comunei Ștefan 

cel Mare sunt: strada Trandafirului, nr. 58, sat Ștefan cel |Mare, telefon 0233/292001, Fax 0233/292001.  
Temeiul juridic al prelucrării datelor personale: art 6 (1), lit. c) din Regulamentul UE 679/2016, respectiv 

obligaţie legala (OUG nr. 57/2019,Legea nr. 359/2004 - O.G. nr.99/2000, Legea nr.650/2002, H.G. nr. 333/2003, 

O.G. nr.99/2000, H.G nr. 348/2004, Legea nr. 213/1998,Legea nr. 350/2001, Legea nr. 50/1991, Ordin Nr. 119 din 

4 februarie 2014, O.M.D.R.A.P. nr. 3384/2013 "Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane, indicativ 

C 125-2013", Legea nr. 12/1990, H.G. nr. 584/2001, O.G. nr. 2/2001, O.G. nr. 21/1992, H.G. nr. 128/1994, Legea 

nr. 227/2016, Ordinul nr. 65/2013, H.G. nr. 571/2016, Legea nr. 307/2006, Ordin nr. 163/2007, Ordin Nr. 

187/2010, ORDIN Nr. 118/1709/2010, H.G. 915/2015, Ordin nr.1030/2009, Ordin nr. 111/2008, Ordin nr. 

57/2010, Ordin nr. 1798/2007, Legea nr. 282/2015, O.G. nr. 20/1994, Hotărârea nr. 924 din 11 august 2005, 

Ordinul nr. 976/1998). 
Destinatarii acestor date sunt: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Postul de Poliție Ștefan cel Mare, 

şi alte instituţii abilitate (Judecătorii, D.N.A., S.R.I., etc). 
Datele cu caracter personal sunt ataşate documentaţiei în baza căreia se va emite/viza Avizul/Autorizaţia  

funcţionare şi arhivate conform Nomenclatorului Arhivistic al instituţiei. 
În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în cazul persoanele vizate de 

prelucrări următoarele drepturi: 
1.    Dreptul la informare şi transparenţă 
2.    Dreptul de acces 
3.    Dreptul la rectificare 
4.    Dreptul de a fi uitat (ştergerea). în anumite situaţii, persoanele vizate au dreptul să solicite ca datele 

lor să fie şterse. De exemplu, acest drept se aplică în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru 

care au fost colectate sau dacă individul îşi retrage consimţământul sau dacă informaţia este prelucrată ilegal. 

Există câteva excepţii: dacă prelucrarea se face în scopuri ştiinţifice sau istorice, de cercetare sau în scopuri 

statistice, iar ştergerea datelor ar face imposibilă sau ar afecta grav îndeplinirea obiectivelor 
5.    Dreptul la restricţionarea prelucrării 
6.    Dreptul la portabilitate 
7.    Drepturi legate de luarea deciziilor şi profilarea automată 
8.    Dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţi de supraveghere www.dataprotection.ro, B-dul G-ral 

Gheorghe Magheru 28-30,Sector 1, cod poştal 010336,Bucuresti, România, tel 0318.059.211. 
Persoana vizată are obligaţia de a furniza datele personale, nefurnizarea lor duce la refuzul primiri actelor 

pentru emitere/vizare Avizului/Autorizaţiei de funcţionare, conform H.C.L.M. 716/2018. 
Date personale prelucrate: Identitate (nume, prenume); Identificare (CNP, serie şi număr carte de 

identitate/paşaport, copie CI), Contact (adresă, telefon), Informaţii personale (semnătura). 
 

Subsemnatul/a _______________________________________, în calitate de__________________, 

declar că am luat la cunoştinţă cele prezentate mai sus. 
 

 

 

 

DATA,                                                                                 Semnătura, 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.dataprotection.ro/


 

Comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț – Consiliul Local 

Anexă nr.7  la Regulament 

 

DECLARAŢIE 
 

 

Subsemnatul,________________cu     domiciliul     în     localitatea______________________, 

str.__________nr._______bl._____, sc.___, ap._____, legitimat cu BI/CI seria____, nr._______ 

eliberat la data de ____________, în calitate de administrator la S.C./P.F.A./I.I./I.F._________________ 

C.U.I.__________________cu    sediul    social    în localitatea_____________ str.___________ 

nr._____bl.___nr.___,sc._ judeţul _____________, pentru care s-a eliberat Autorizația/Avizul de 

funcţionare nr.________din data de _________________declar pe propria răspundere cunoscând  

sancţiunile  prevăzute la art.326  - Falsul în  declaraţii, conform  prevederilor Legii 

nr.286/17.07.2009, actualizată, privind Cod Penal, că: 

▪ nu au survenit modificări cu privire la denumirea societăţii, adresa sediului şi a punctului de lucru, 

obiectul de activitate, actele de deţinere legală a spaţiului şi că nu am contracte de 

închiriere/comodat/etc. ale căror termene au expirat; 

▪ am cunoştinţă şi deţin toate avizele/autorizaţiile, de la instituţiile abilitate, necesare desfăşurării 

activităţii (ISU, DSV-SA, DSP, Agenţia pentru Protecţia Mediului, ITM şi celelalte avize/acorduri 

specifice activităţii desfăşurate) şi sunt direct răspunzător de funcţionarea punctului de lucru din 

punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea incendiilor conform prevederilor Legii 

nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, protecţia mediului, precum şi de 

respectarea oricăror norme legale specifice domeniului de activitate în care se desfăşoară 

activitatea; 

▪ unitatea nu se află în clădiri cu risc seismic conform prevederilor Legii nr.282/2015 pentru modificarea 

şi completarea O.G. nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor 

existente; 

▪ am cunoştinţă şi respect legislaţia în vigoare privind acustica în zonele urbane, în funcţie de specificul 

acestora (zone rezidenţiale sau protejate, zone comerciale şi/sau turistice), conform prevederilor 

O.M.D.R.A.P. nr.3384/2013. 

Declaraţia neconformă cu realitatea duce la anularea avizului de funcţionare/autorizaţiei de 

funcţionare nr._________/___________. 

 

 

 

 

 

 

 

Data _______________                                                                Semnatura____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț – Consiliul Local 

Anexă nr.8  la Regulament 

 

 

A C O R D 
 

 

 

Subsemnatul _____________________________________________________________  

cu domiciliul în comuna Ștefan cel Mare, str.______________nr.__,bl.___,sc.____, et. ___,ap.__, 

posesor al actului de identitate seria_____, nr._______, eliberat de_________________________, 

la data de  _____________________ , în calitate de vecin limitrof al persoanei juridice 

______________________________________________________________________________  

situată în comuna Ștefan cel Mare, sat ________, str.____________nr._______, bl.____,sc.___, 

et.__ , ap.__Jud. Neamț, 

 

 SUNT DE ACORD cu practicarea activităţii de............................. 
 

După următorul orar de funcţionare : 

   

______________________________________________________________________________ 
 

Drept pentru care semnez prezentul acord pentru unitatea mai sus menţionată, necesar 

obţinerii: 

□ Autorizaţie de funcţionare 

□ Aviz program de funcţionare 

□ Acord funcționare 
 

 

 

 

 

 

DATA __________________________  
 

SEMNATURA __________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț – Consiliul Local 

Anexă nr.9  la Regulament 

 

 

 

JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA ȘTEFAN CEL MARE 

Str. Trandafirului, nr.58, loc. Ștefan cel Mare 

Tel/fax  0233292001 

 

Nr. _____ din ___________ 

 

 

 

CĂTRE, 
(SC, II, PFA) 

___________________________ 

 

 

Analizând  cererea   înregistrată   cu   nr,  ______   şi  documentele   anexate,   vă 

comunicăm că solicitarea de vizare a Avizului/Autorizaţiei de funcţionare cu nr,_______din data 

de ______________, a fost aprobată, viza fiind valabilă până la data de 31,12,20__. 

 

Prezenta reprezintă anexă la autorizația/Avizul nr,_______din data de ______________ 

 

 

 
Comuna Ștefan cel Mare 

Primar, 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

Compartiment financiar contabil 

 

 

 

 
 


