
   ANEXA NR. 1.2 
la H.C.L. Sectorul 4 nr. _____ /_____________ 

 
 
 

AUTORIZAŢIE 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 

Nr. __________ / ___________ 
 

 
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. ____________ se aprobă, ca 

urmare a cererii înregistrată cu nr. ______________ desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
pentru: 
 
AGENTUL ECONOMIC: ____________________________________________________________, 
Cu sediul social în: __________________________________________________________________, 
Cod Unic de Înregistrare: _____________________________________________________________, 
Număr de ordine din Registrul Comerţului: _______________________________________________, 
Punct de lucru: _____________________________________________________________________, 
Actul de deţinere al spaţiului: __________________________________________________________, 
Unitate de alimentaţie publică: _________________________________________________________, 
 
AVÂND CA OBIECT DE ACTIVITATE 
 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
ORAR DE FUNCŢIONARE: __________________________________________________________. 
 
 

PRIMAR,     SECRETAR, 
 

   
 
                      
Obligaţiile operatorului economic: 
• Modificarea activităţilor comerciale aprobate confom prezentei autorizaţii atrage după sine obligativitatea solicitării unei noi 

autorizaţii; 
• Nerespectarea prezentei autorizaţii atrage după sine suspendarea sau retragerea acesteia, după caz, sau aplicarea sancţiunilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 
• Situaţia plăţii taxei pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică este 

specificată pe verso autorizaţiei; 
• În situaţia în care agentul economic, din diverse motive, îşi încetează activitatea pentru care a fost autorizat prin autorizaţia privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, acesta are obligaţia de a prezenta şi depune la Primaria Sectorului 4, în termen de 
30 de zile calendaristice de la încetarea activităţii, actul care atestă radierea activităţii de Oficiul Registrului Comerţului, 
autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în original. Taxa pentru eliberarea sau prelungirea autorizaţiei nu 
se restituie.  

 
Am luat la cunoştinţă de obligaţiile cuprinse în prezenta autorizaţie privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică. 
Numele __________________ Prenumele _______________ Adresa: Strada ____________________, nr. _____, 
bl._____, ap. ____, oraş _______________, sector ____, C.I. seria ___, nr. _______ , eliberat la data ________. 

 
 
 



Verso la anexa 1.2 
 
S-a încasat taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică, potrivit prevederilor în vigoare a H.C.G.M.B. privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi 
taxelor locale în Municipiul Bucureşti, pe anul _______ în valoare de ______________ lei, conform 
chitanţei/OP nr.__________ / ____________. 

Valabilitatea autorizaţiei este condiţionată de cel mai mic termen din documentaţia aferentă, dar 
nu mai mult de anul calendaristic pentru care s-a achitat taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică. 

 
AVIZAT FAVORABIL 

 
DIRECTOR,      ŞEF SERVICIU, 

 
 

      
     Consilier juridic, 

Întocmit, 
 
 
 

Se prelungeşte autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică. 
S-a încasat taxa pentru prelungirea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică, potrivit prevederilor în vigoare a H.C.G.M.B. privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi 
taxelor locale în Municipiul Bucureşti, pe anul _______ în valoare de ______________ lei, conform 
chitanţei/OP nr.__________ / ____________. 

Valabilitatea autorizaţiei este condiţionată de cel mai mic termen din documentaţia aferentă, dar 
nu mai mult de anul calendaristic pentru care s-a achitat taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică. 

 
AVIZAT FAVORABIL 

 
 

PRIMAR,         SECRETAR, 
 

 
DIRECTOR,      ŞEF SERVICIU, 

 
 

      
     Consilier juridic, 

Întocmit, 
 
 
 
 
 
 

După această viză o nouă prelungire a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică nu mai 
este posibilă. Agentul economic urmând să obţină, în condiţiile legii, o altă autorizaţie privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică. 


