
CAMERA DE COMERŢ ŞI
INDUSTRIE

CERERE

- autorizare funcţionare sedii/obiective şi/sau activităţi 

- reluare procedură                                                         
- reînnoire/reautorizare                                                               

Cod unic de înregistrare  ...............................................

Formular nr. 23

Nr. intrare ...........................

Data : ..................................

Firma ............................................................................................................................................................................................,

............................................................................................, număr de ordine în registrul comerţului ..........................................,

cu sediul în: localitatea ..................................................................,str(1). .....................................................................................,

nr. ............, bloc .........., scara ........., etaj ........, ap. ........, judeţ/sector .........................................., cod poştal  ..........................,

căsuţă poştală ..................., telefon(2) .............................., .................................., fax(2) ................................., .............................,

e-mail ....................................................................................., web site  ..................................................................................... .

Subsemnat (ul/a) ......................................................................................., domiciliat în .............................................................,

str.(1) ........................................................................................................................, nr. ......, bloc. ......, scara. ...., etaj ...., ap. .....,

judeţ/sector ................................................, telefon(2) ................................ , act identitate ..........................., seria ......................,

nr............................, C N P _____________, eliberat de ...........….................., la data ...............................,

în calitate de(3) ........................................................., reprezentat de (4) ..........................................................................................,

prin (5) .............................................................................................................................................................................................,

Solicit :

 autorizare funcţionare sedii/obiective şi/sau activităţi :

 reluare procedură solicitată prin cererea nr. ....................... din .......................

 reînnoire autorizaţie(6)

 reautorizare(6)

               Data: ....................................                         Semnătura, ..................................

Notă : (1) Se completează, după caz, cu P-ţa, B-dul, Calea, Şos., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc. ;
           (2) Se completează cu prefix - număr ;
            (3) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine ( comerciant, asociat, fondator, administrator) ;
            (4) Se completează cu numele şi prenumele împuternicitului mandatat de comerciant, asociat, fondator, administrator;
            (5) Se completează cu denumirea actului (procură, delegaţie avocaţială, delegaţie de serviciu), nr., data, organul emitent;
            (6) Se vor depune anexele, la certificatul de înregistrare, în original.
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  FORMULAR Nr. 23                                         Nr. intrare : .............................    data : .................................

Pentru obţinerea autorizaţiilor depun actele menţionate în opisul de documente.

Data: ....................................                         Semnătura, ..................................

Notă : (1) Se completează cu DA în situaţia în care, anterior solicitării, activitatea a fost autorizată în condiţiile OUG 76/2001, republicată;  în cazul în
           care comerciantul deţine autorizaţii al căror termen de valabilitate nu a expirat se vor indica numărul şi data autorizaţiei precum şi
           emitentul acesteia (se depun, după caz, copii de pe anexele la certificatul de înregistrare sau, autorizaţiile în original, precum şi declaraţia
           pe propria răspundere prevăzută de procedurile de autorizare a funcţionării).

Pag. 2

  (A)

SEDII ŞI/SAU ACTIVITĂŢI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAŢIA:

de prevenire şi stingerea incendiilor sanitară sanitară-veterinară

de mediu de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii

 SEDIU SOCIAL
Adresa : ................................................................................................................................................................................
              ................................................................................................................................................................................

Clasa
CAEN

Denumire activitate Autorizată
anterior(1)

 SEDII SECUNDARE

Nr.
Crt.

Adresa Clasa
CAEN

Denumire activitate Autorizată
 anterior(1)

(Continuare pe verso)



FORMULAR Nr. 23                                 Nr. intrare : .............................    data : .................................

Nr.
Crt.

Adresa Clasa
CAEN

Denumire activitate Autorizată
 anterior(1)

Notă : (B) Se completează şi se semnează de către comerciant/asociat/fondator/administrator, numai în cazul în care se solicită obţinerea autorizaţiilor
           de funcţionare pentru activităţi deja autorizate, activităţi consemnate cu DA în caseta A;

               (1) Se completează cu DA în situaţia în care, anterior solicitării, activitatea a fost autorizată în condiţiile OUG 76/2001, republicată;  în cazul în
           care comerciantul deţine autorizaţii al căror termen de valabilitate nu a expirat se vor indica numărul şi data autorizaţiei precum şi
           emitentul acesteia (se depun, după caz, copii de pe anexele la certificatul de înregistrare sau, autorizaţiile în original, precum şi declaraţia
           pe propria răspundere prevăzută de procedurile de autorizare a funcţionării);
     (2) Se completează cu clasele CAEN la care s-a specificat DA în coloana “autorizată anterior” din caseta A.
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     (B)

Subsemnatul   ........................................................................................................................................................................,
pentru activităţile (2)   ...........................................................................................................................…...................................
....................................................................................................................................................................................................,
autorizate anterior la sediul(ile) din    .........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................…....
....................................................................................................................................................................................................,

declar pe propria răspundere că la sediul din    ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................,
îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare (conform art. 3 alin. 11 din  OUG nr. 76/2001, republicată).

Data: ....................................                         Semnătura, ..................................



FORMULAR Nr. 23                                    Nr. intrare : .............................    data : .................................

OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIILOR:
Nr.
crt.

Denumirea actului Nr. şi data
actului / Emitent

Nr.
file

A. Autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor (P.S.I.)

După caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele documente:

1. Autorizaţia de P.S.I., în cazul în care a fost obţinută anterior;

2. Dovada depunerii documentaţiei de P.S.I. la brigăzile / grupurile de pompieri militari în
vederea obţinerii Autorizaţiei de P.S.I. (în cazul în care aceasta s-a depus anterior
solicitării de autorizare a funcţionării la Biroul Unic);

3. Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de P.S.I.

4. Documentaţia tehnică cuprinzând:

a) Scenariul de siguranţă la foc

b) Planul de situaţie şi Planuri de arhitectură
pentru fiecare nivel al construcţiilor sau al spaţiilor supuse autorizării
c) Avizul proiectantului iniţial pentru construcţiile existente sau
Raport de expertiză tehnică

5. Dovada achitării tarifului aferent autorizării

B. Autorizaţia sanitară

După caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele documente:

1. Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei în domeniul igienico-
sanitar - pentru activităţile supuse autorizării

2. Documentaţia de prezentare a activităţii - pentru activităţile supuse evaluării

3. Dovada achitării tarifului aferent autorizării

C. Autorizaţia sanitară veterinară

După caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele documente:

1. Declaraţia pe propria răspundere - pentru activităţile autorizate în baza acestei declaraţii

2. Documentaţie tehnică - pentru obiectivele şi activităţile supuse evaluării:

a) Memoriu tehnic

b) Schiţa tehnică cu fluxul tehnologic al obiectivului

c) Schiţa de amplasare şi proiectare pentru obiective nou construite

d) Contractul încheiat cu Direcţia Sanitară Veterinară pentru unităţile de
producere, prelucrare şi depozitare a produselor de origine animală

3. Dovada achitării taxei aferent autorizării

D. Autorizaţia de mediu

După caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele documente:

1. Autorizaţia de mediu valabilă sau copia de pe adresa de solicitarea a acesteia

2. Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţie
a mediului - pentru activităţile cu impact nesemnificativ asupra mediului

3. Fişa tip de prezentare a activităţii - pentru activităţile
cu impact redus sau semnificativ asupra mediului

4. Planul de situaţie şi
Planul de încadrare în zonă al obiectivului

5. Dovada achitării taxei şi tarifului aferente autorizării

E. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii

După caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele documente:

1. Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea legislaţiei de protecţia muncii

2. Documente necesare desfăşurării activităţilor cu substanţe toxice, explozive, produse
de uz fitosanitar

3. Dovada achitării tarifului aferent autorizării

Total file:

 Data: ....................................                                         Semnătura, ..................................
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