CERERE PENTRU COMERT OCAZIONAL
Catre,
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Administratia Strazilor

Subsemnatul/a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _reprezentant
SC/P.F.A/I.F/1.1
cu sediul/ domiciliul in
str_ _ _ _ _ _ _ _.nr
bl. _ _ sc__et
ap_ _sector
localitatea
telefon
solicit acordarea Acordului temporar de ocupare a
domeniului public in vederea comercializarii produselor specifice si a suvenirurilor cu ocazia
sarbatorilor de l si 8 Martie in urmatoarele locatii (optiuni) :

Fiecare solicitant va ocupa o suprafata de maxim 2x2 mp.

Perioada : 22.04.2016 - 01.05.2016
Anexe:
1. Act Constitutiv sau Statutul Societatii
2. Certificat Constatator detaliat/extins cu codul CAEN 4799 ACTIV, eliberat de Oficiul National
al Registrului Comertului in anul 2016
3. Certificatul Uunic de Inregistrare eliberat de catre Biroul Unic din cadrul Oficiului National al
Registrului Comertului ;
4. Certificat eliberat in luna Martie 2016 de grefa instantei Judecatoriei Sectorului pe raza caruia
a fost inregistrata Asociatia/ Liga;
5. Buletin/Carte de identitate a reprezentantului SC/P.F.A/I.F/II;
6. Certificat de atestare fiscala la nivelul Iunii ianuarie 2016 eliberat de A.N.A.F.
7. Imputemicire notarial a pentru depunere cerere eliberare acord si ridicare acord de amplasare (in
cazul depunerii si ridicarii de catre alta persoana decat reprezentantul SC/AF ,PFA,11)
8. Declaratie pe proprie raspundere cu privire la nominalizarea persoanelor care vor sta la vanzare
in amplasament la care se va atasa copie C.I./B.I.
Dosarul contine_ _ pagini.
NOTA: Eliberarea Acordului este conditionata de achitarea taxei de ocupare temporara a
domeniului public la Primaria Municipiului Bucuresti.
Schita amplasamentului aprobat si acordul de ocupare a domeniului public, se va
elibera pe baza de BI/CI reprezentantului SC/P.F.A/I.F/1.1 sau imputemicitului legal al acestuia.
Amplasamentul se va acorda in conformitate cu Dispozitia Primarului General 363/2010.
CERERILE INCOMPLETE SAU NEINSOTITE DE TOATK ACTELE SOLICITATE
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE.
La eliberarea planului cadastral solicitantul are obligatia sa prezinte si documentele in
original.
DATA_ _ __

NUMELE IN CLAR- - - - - - - SEMNATURA_ _ _ _ _ _ __

