
 

ANEXA IV 

Cerere privind vizarea anuală/prelungirea autorizației de funcționare 

pentru alimentație publică / alte activități recreative și distractive/terasă amplasate pe 

raza Sectorului 1 al Municipiului București 

 

Domnule Primar, 
 

S.C./I.F./P.F.A./I.I ........................................................................................................................, 

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. ......./.........../..................., cod unic de înregistrare 

......................., având sediul în localitatea ………………, str. ………………………..…………., nr. 

……, bl. ……, sc. …., et. …., ap. ….., sector/județ …................., legal reprezentată prin 

administrator......................................, cu domiciliul in localitatea ………………, str. 

………………………..……..., nr. ……., bl. ……., sc. ….., et. ….., ap. …..., sector/județ ….................. , 

CI/BI  seria ..... nr. ......, tel. .................................................., e-mail ....................................................., 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind desfașurarea activităților privind 

desfășurarea activităților de  comercializare a produselor serviciilor de piaţă pe raza 

administrativ  teritorială a Sectorului 1  al Municipiului Bucureşti aşa cum sunt prevăzute în 

grupele CAEN 5610 - Restaurant, 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, 5621 - 

Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente , 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a., 

şi GRUPA CAEN 932 – Alte activităţi recreative şi distractive aprobat prin HCLS1……………, 

prin înputernicit……………….., legitimat cu CI/BI  seria ..... nr. ......, tel. 

.................................................., e-mail ....................................................., solicit viza pe 

anul............/prelungirea autorizației de funcționare pentru unitatea de alimentație 

publică/activități recreative și distractive/terasă situată pe str................................., nr. ……, bl. 

…….., sc. ….., et. ….., ap. …...., sector 1, București, în care funcționează restaurantul/barul/activitatea 

recreativă/terasa (denumirea  comercială a localului)........................................  
 

 Spațiul comercial are o suprafață totală de: ........ mp. și  număr maxim de consumatori: 

……... locuri  

 Terasa are o suprafață totală de ..........mp. și  număr maxim de consumatori: ……... 

locuri. 

 Profilul unității economice este: Cod C.A.E.N. (Rev. 2) 

                           □ 5610 Restaurante; 

                           □ 5621 Activitatăți de alimentație (catering) pentru evenimente; 

                           □ 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.; 

                           □ 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor; 

                           □ 9321 Balciuri si parcuri de distractii; 

                           □ 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a 

 Orarul de funcționare: 
.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

Anexez prezentei documentația necesară in vederea obținerii autorizației de funcționare pentru 

desfățurarea activităților solicitate  

Declar pe propria răspundere că cele mai sus înscrise sunt conforme realității și că am luat la 

cunoștință despre prevederile Codului Penal referitoare la falsul în declarații și în înscrisuri, că actele 

depuse in copie sunt conforme cu realitatea. 
 

 

Data,                                                                                                                     Nume si prenume 

     Semnătura și ștampila, 

………………………….                                                                        ……………………………….. 

 
 



 

Anexez prezentei cereri documentația necesară în vederea obținerii  VIZEI ANUALE 

autorizației de funcționare (copii conformate cu originalul aranjate în ordinea de mai ios, într-un 

dosar cu șină): 

 

1. acordurile vecinilor pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie  publică şi/sau activităţi 

recreative şi distractive dupa orele 22 00 conform art. 12, pct.12-16 

2. autorizatia in original 

3. dovada achitării taxei pentru desfăşurarea activităţii comerciale de alimentaţie  publică şi/sau 

activităţi recreative şi distractive , astfel cum este reglementată de codul fiscal — copie 

conformată cu originalul. 

 

Anexez prezentei cereri documentația necesară în vederea obținerii  PRELUNGIRII 

autorizației de funcționare (copii conformate cu originalul aranjate în ordinea de mai ios, într-un 

dosar cu șină): 

 

1. acordurile vecinilor pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie  publică şi/sau activităţi 

recreative şi distractive dupa orele 22 00 conform art. 12, pct.12-16 

2. autorizatia in original 

3. dovada achitării taxei pentru desfăşurarea activităţii comerciale de alimentaţie  publică şi/sau 

activităţi recreative şi distractive , astfel cum este reglementată de codul fiscal — copie 

conformată cu originalul. 

4. documente  cu termen de valabilitate pe tot anul în curs daca şi-au pierdut sau urmează să îşi 

piardă valabilitatea . 


