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 C E R E R E 
pentru vizarea Autorizaţiei de funcţionare/Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică/Autorizației de piață/Avizul orarului de funcţionare 

Societatea comercială/ persoana fizică autorizată/ întreprinderea individuală/ întreprinderea  familială, 
sub denumirea ........................................................................................................................... cu sediul în 
................................................................................................................................................... având Cod 
Unic de Înregistrare ........................................., e-mail ................................................................................. 
 Vă rog să aprobaţi vizarea Autorizaţiei de funcţionare/Autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică/Avizul orarului de funcţionare în conformitate cu Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Arad  nr. 586/2021, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru următoarele structuri proprii de vânzare situate în Arad:.................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
..................................................................... pentru activitatea de ............................................................... 

Atașez prezentei următoarele documente: 
 (se vor bifa doar documentele prezentate) 
o avizul RECONS S.A., pentru societăţile care îşi desfăşoară activitatea pe Ştrandul Neptun sau

avizul Direcției Patrimoniu pentru cele care își desfășoară activitatea în zona comercială;
o documentele care fac dovada deținerii legale a spațiului (extras CF actualizat + contract de

inchiriere/ subînchiriere valabil), în copie;
o copie înregistrare sanitar-veterinară;
o copie autorizație de mediu;
o copia a autorizației de securitate la incendiu;
o punctul de vedere I.S.U. din care să rezulte că nu necesită autorizare;
o copie a autorizaţiei de construire pentru realizarea accesului la spălătoria/service-ul auto;
o dovada existenţei dotării cu camere de supraveghere pentru baruri și restaurante;
o dovada achitării tuturor obligaţiilor fiscale faţă de bugetul local;
o copia autorizației de la Registrul Auto Român pentru activitățile de întreținere și reparare

autovehicule;
o copia autorizației eliberată de Ministerul Sănătății pt. farmacii;
o certificatul de conformitate cu normele de igienă și sănătate publică – D.S.P.;
o dovada achitării taxei/tarifului de vizare;
o pentru servicii funerare:

o documentele care atestă faptul că personalul angajat cu atribuţii în prestarea de servicii funerare,
pregătirea cadavrului şi efectuarea de îngrijiri mortuare are competenţele specifice necesare,
respectiv dovada că prestatorul de servicii funerare are cel puţin 3 angajaţi, astfel: un tanatopractor
cu diploma de absolvire a programului de formare teoretică şi practică  angajat cu contract de
muncă, cu dreptul de a completa şi semna certificatul de îmbălsămare, minimum 2 persoane
angajate cu normă întreagă, cu atribuţii în efectuarea transportului decedatului;

o dovada deţinerii spaţiului corespunzător pentru desfăşurarea obiectului de activitate, respectiv
copie a autorizaţiei sanitare de funcţionare emise de Direcţia de sănătate publică judeţeană;

o dovada că prestatorul nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi
bugetul local şi are constituit fondul de garantare, respectiv declarație pe propria răspundere pentru
servicii funerare;

o pentru activitățile încadrate în codul CAEN 8129:
o Autorizarea sanitar-veterinară din partea ANSVSA - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și

pentru Siguranță Alimentelor; Autorizarea sanitară a spațiului în care se depozitează materialele și
substanțele specifice; Notificare din partea Direcției de Sănătate Publică; Autorizație din partea
Poliției pentru utilizarea substanțelor toxice; Autorizația de mediu emisă de Agenția pentru
Protecția Mediului pentru societățile care desfășoară activități de deratizare, dezinfecție și
dezinsecție;

o Declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități de deratizare, dezinfecție și
dezinsecție.

Data ……………………………………    Semnătura  .................……………………. 

o service auto
o spălătorie auto
o tinichigerie auto
o sex-shop
o comerţ cu ridicata
o comerţ cu amănuntul de alt tip decât sex-shop
o prestări servicii de alt tip decât cele enumerate

mai sus

o bar de noapte (club)
o bar de zi
o cafe-bar -cafenea
o disco-bar (discotecă)
o fast food
o catering
o restaurant
o cazinou
o alte activităţi de alimentaţie publică
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