
                                                                                         NR. INTRARE ____________  / ZIUA_____ LUNA ____ 202

D O M N U L E   P R I M A R , 

SUBSEMNATUL_____________________________________________________________, ADMINISTRATOR AL S.C. /

I.I.  /  P.F.A.  /  I.F.  ______________________________________________,CU  SEDIUL  SOCIAL ÎN   LOCALITATEA

______________________,JUDEȚUL_________________,STR.__________________________________________________NR.____

BL.______SC.____AP.___,TELEFON MOBIL ____________ ______________, E-MAIL_____  _____________________________,

VĂ ROG S  Ă   DISPUNE  ȚI  :

 ELIBERAREA /   PRELUNGIREA  AUTORIZAȚIEI / AVIZULUI DE FUNCȚIONARE

COD CAEN ACTIVITATE EFECTIV DESFĂȘURATĂ:_____________________________________

ADRESĂ PUNCT DE LUCRU:___________________________________________________________

SUPRAFAȚA DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII:_________  m².

ACTIVITATE: PERMANENTĂ  ( Viza se obține pentru anul în curs și este valabilă până la data de 31.12.2022 )  

                            SEZONIERĂ         ÎN PERIOADA:_________________________________

                                   PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE AL UNITĂȚII    (   OBLIGATORIU   )

     LUNI-VINERI - PERMANENT                    LUNI-VINERI - SEZONIER                             

                                                                                                                                                      S O L I C I T A N T
    SÂMBĂTĂ - PERMANENT                           SÂMBĂTĂ - SEZONIER                           (Semnătura și Ștampila)                      

                     
    DUMINICĂ - PERMANENT                           DUMINICĂ - SEZONIER                                                                                      

*** Cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie răspundere cele menționate mai
sus.

VERIFICAT / AVIZAT DOCUMENTAȚIA DEPUSĂ

Compartimentul / Serviciul /  Direcția Responsabil Data Semnătura

Compartiment Autorizare și Control Agenți economici
Barbu Elena/Mihuț Roxana 

 

Direcția Turism și Mediul de Afaceri
Director Executiv

Gheorghe Ana-Maria

Direcția Urbanism și Amenajare a Teritoriului
                Arhitect Șef
      Dună Cristian-Gabriel

Serviciul Venituri Persoane Juridice
Șef Serviciu

 Niculae Florina

L.S.



         ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL MANGALIA
                                                              

 D E C L A R A Ţ I E 

Subsemnatul______________________________, cu domiciliul în localitatea __________________,

județul ______________, str. ________________________, nr. ____, bl. _____, sc. ___, ap. ___, legitimat cu C.I. seria _____, nr. 

___________, CNP _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _,  în calitate de administrator al 

S.C./P.F.A./Î.I./Î.F. ___________________________________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.

___/____/___________, cu sediul social în localitatea _______________, judetul ____________________,

str. ___________________________, nr. ____, bl. ______, sc. ___, ap. ____, având structura economică tip 

__________________________, situată în ___________, str. ____________________, nr. ____, bl. _____,   sc. ____, ap. ____,  pentru 

care s-a eliberat Avizul Program de Funcționare / Autorizația  de Funcționare nr. 

___________  / _______________, declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute la art. 326 - Falsul în declaraţii,

conform prevederilor Legii nr. 286 / 17.07.2009 actualizată, privind Codul Penal, că:  

                                          ( Se marchează     căsuțele   cu ''  X  '', în funcție   de situație ! ) 

   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 / subinchiriere / comodat / salubrizare, etc, necesare autorizarii, ale
căror termene au expirat;

   Am cunoștință și dețin, pentru desfasurarea activitatii, avizele / certificatele / autorizațiile emise de  instituțiile abilitate ( de 
ex.: I.S.U., D.S.V.S.A., M.A.T., D.S.P., A.P.M., I.T.M., M.S. ) precum 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 depus la cererea pentru obţinerea Avizului Program de Funcţionare / Autorizaţiei de Funcţionare si Avizul Direcţiei 
Urbanism şi am luat la cunoştinţă de necesitatea intrării în legalitate cu privire la modificarea destinaţiei spaţiului în care îmi desfăşor 
activitatea;

     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;

     Am cunostință și respect: H.G. 571 / 2016  pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării 
și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, Legea 10 / 1995 privind calitatea in constructii, Ordinul Nr. 163 / 2007 pentru aprobarea 
normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Normativul de siguranță la foc a construcțiilor-Indicativ P118-99.         

                                                 Declaraţia neconformă cu realitatea duce la anularea 
Avizului Program de Funcţionare /  Autorizaţiei de Funcţionare.

           Data:                                                                                                                   Nume şi prenume
________________                                                                                            ________________________     
                                                                                                                                           Semnătura



          ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL MANGALIA

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul  _________________________________________, identificat cu _____, seria______,
nr. ____________, administrator al S.C. / P.F.A. / I.I. / I.F. / _______________________________________,

declar  pe proprie  raspundere, cunoscând prevederile  art. 326  din Codul Penal privind  falsul  in
declaratii, urmatoarele  :

* Denumirea unităţii ____________________________________________________________________
• Tipul de unitate __________________________________________ ( conform  normelor  

metodologice -ex: restaurant  clasic, restaurant  pensiune, snack-bar,  fast- food,  cofet rie,  ă
patiserie,  bar  de zi,  disco-bar,  etc.)

* Adresa ____________________________________________________________________________;

• Amplasarea unităţii _________________ (parter,  etaj  1, demisol,  etc);
•

• Total suprafaţă comercială ________ m2 ( compus  din  suprafa a spa iilor  de servire  - saloane, ă ţ ţ
terase )

•

• Unitatea NU dispune de mese si scaune si  functioneaza in regim ' ' take-away ' '.
•

___________________ _____________________________

        Data                                                                                                               Semnatura / Stampila unitatii



         ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL MANGALIA

A C O R D
ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI

Subsemnatul_____________________________, în calitate de preşedinte al asociaţiei de proprietari

nr. _______________________, din Mangalia, str.________________________, nr.___, bl.____, sc._____,

ap.____, declar pe propria răspundere şi cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii şi

în conformitate cu prevederile Legii nr. 230 / 2007, privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de

proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, că asociaţia de proprietari, inclusiv proprietarii direct

afectaţi, sunt de acord cu funcţionarea unităţii ___________________________________deţinută de către

S.C./P.F.A./A.F./Î.F/Î.I._________________________________________________________________, la

adresa _____________________________________________________________, în vederea desfăşurării

activităţii de ____________________________________, după următorul program de funcţionare:

Luni – Vineri: _____________________________

Sâmbătă: ________________________________

Duminică: ________________________________

Data                                                                          Semnătura preşedintelui şi ştampila asociaţiei de proprietari



           ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL MANGALIA

DECLARAŢIE

Subsemnatul ________________________                      cu domiciliul în jud.___________         ,

loc.___________           , str.________________,nr.___,bl.___,sc.___,ap.___C.N.P.______________________ ,

act de identitate____, seria____, nr.___________, în calitate de administrator la S.C./P.F.A./I.I./I.F.

___________________________________ cu sediul social în judeţul ___________________, localitatea

___________________, str. _______________________________, nr. ____, bl.____, sc.____, et.____,

ap.____, cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria

răspundere, că pentru unitatea __________________  situată în Mangalia, str. _________________, nr.

____, bl. _____, sc. ______, ap._____ acordurile proprietarilor imobilelor limitrofe (pe hotar) cu

caracter de locuinţă, depuse în vederea obţinerii avizului program de funcţionare/autorizaţiei de

funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/recreative și distractive sunt autentice.

Menţionez că aceştia sunt singurii proprietari limitrofi (pe hotar) ai unităţii mai sus menţionate,

conform cerinţelor prevăzute de Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor

comerciale  şi  a  serviciilor  de  piaţă  în  municipiul  Mangalia,  aprobat  prin  H.C.L.

nr................................................

Data ____________

Nume ș i prenume

Semnătura



ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL MANGALIA

DECLARAŢIE

Subsemnatul  _________________________________________, cu domiciliul  în jud.___________________, 

loc.___________________________, str.__________________________, nr.____,bl._____,sc.____,ap.____ 

C.N.P.______________________, act  de identitate____, seria____, nr.___________, în calitate  de 

administrator  la S.C./P.F.A./I.I./I.F.___________________________________, cu sediul  social  în judeţul 

______________________,localitatea____________________________________,str.___________________________

_, nr.____, bl.____, sc.____, et.____, ap.____, cunoscând  prevederile  Codului  penal  privind  falsul  în

declaraţii, declar pe propria răspundere, că unitatea  ______________________________ situată în

Mangalia,  str.  _________________, nr.  ____, bl.  _____, sc. ______, ap._____ nu  are  imobile  limitrofe  (pe

hotar) cu caracter de locuinţă.

Data  ____________                                                                                              Nume și prenume

                                       

                                                                                                                                                  Semnatura



ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL MANGALIA

DECLARAŢIE

Subsemnatul  ____________________________________cu domiciliul  în localitatea_____________________

________________, judeţul / sectorul________________, strada _______________________________

nr._____,bl.______,sc.______,ap._____, legitimat  cu BI/CI seria  ____nr. _______ cod numeric

personal_______________________, în calitate  de administrator  la S.C./P.F.A./Î.I./A.F

_________________________  înregistrată  la  Registrul  comerţului  sub  nr.  De

înmatriculare______/______/______, cu sediul social în judeţul _________________________,

localitatea  __________________________, str._____________________________________, nr._____,

bl._____, sc._____, ap.____, declar pe propria răspundere că voi face demersurile  necesare  pentru

intrarea în legalitate în ceea ce privește:

  obținerea  titlului  valabil  pentru  terenul  aferent  spațiului/imobilului  în  care  se  desfășoară

activitatea economică

  modificarea funcțiunii urbanistice a spațiului în care se desfășoară activitatea, în conformitate cu

avizul DU și a activităților desfășurate,

pentru  punctul  de lucru  situat  în ___________, str.  ____________________ , nr._____, bl._____,

sc._____, ap.____ .

Data                                                                                                           Nume  și prenume

                          

                                                                                                                       Semnătura



        ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL MANGALIA

Domnule Primar,

S.C. /P. F.A./ I.I./I.F ______________________________________________ înregistrată/înmatriculată la 

Registrul comerţului cu nr. _____/_____/____, CIF____________, cu sediul în judeţul___________,

localitatea_________________________, str. ______________________________________, nr.____,bl. __,

ap.__, legal reprezentată prin _____________________________________________, în calitate de

administrator, cu domiciliul în _______________________________________,

str.__________________________________________________,nr.____, bl.____, sc.____, ap.____,

legitimate cu C.I/B.I seria____,nr.________,CNP______________________.

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea şi desăşurarea activităţilor 

comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr........................... 

prin împuternicit _____________________________, legitimat cu C.I/B.I.serie_____, nr._________, 

CNP_____________________, tel.__________________, e mail:_________________________,

solicit:

➢  retragerea avizului program de funcţionare nr. _________/___________, începând cu data de

___________;

➢ retragerea autorizaţiei de funcţionare  nr._______ / ______________, începând cu data de ___________.

Tel. ___________________

e-mail: _________________

Data                                                                                                                        Nume și prenume 

                                                                                                                                     Semnătura

Anexez prezentei actele necesare pentru anulare/suspendare.



ACORD DESFĂȘURARE ACTIVITATE NON-PROFIT

DE INTERES GENERAL
Nr. ....……… din ……………….

În baza cererii depusă la Primăria Municipiului Mangalia cu numărul de înregistrare
_________/___________;

Sediul social în …………………., str. …………….., nr. ………, bloc. ……, sc. …… ap. ………
Înmatriculată la Registrul comerţului cu nr. J……/....…/……., cod unic de înregistrare
………………..………………… sau, după caz, înscris ă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la
grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia sau fundaţia solicitantă
Se emite prezentul acord pentru
…………………………………………………………………………………………………………………...
....…………………………...................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….......
………………………….......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... .

Pe o suprafaţă de …………………… m.p.

Perioada de valabilitate a acordului ………………………………………………

Alte menţiuni .........................………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………....................................
................................................................................................................................................................... .

PRIMAR,
Radu Cristian

     Director Executiv,                                                                                                                      Șef Serviciu,

Nu este transmisibil. Nu se admit ștersături.
Prezentul acord este valabil cu condiția deţinerii de către solicitant a tuturor avizelor, aprobărilor, licențelor, prevăzute de
legislația în vigoare valabile la zi.






