DOCUMENTELE NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE
FUNCTIONARE SI PRO FIL DE ACTIVIT ATE
Documente generale
- cerere-declaratie (formular care se poate procura de la Compartimentul
Autorizare Activitate Economica �i Transport din cadrul sediului Primariei
municipiului Bacau din strada Mara�e�ti nr.6 sau se_poate descarca in format pdf);
- certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului din
judetul in care operatorul economic i�i are sediul- copie;
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din judetul in
care operatorul economic i�i are sediul- copie;
- act de folosinta al spatiului comercial (extras de carte funciara, inclusiv
actele de folosinta intermediare in cazul subinchirierii insotite, dupa caz, de acordul
proprietarului spatiului )- copii;
- act de folosinta al terenului (inclusiv actele de folosinta intermediare in cazul
subinchirierii insotite, dupa caz, de acordul proprietarului terenului ), unde este cazul
copn;
- autorizatia de construire pentru schimbare de destinatie (unde este cazul)
cop1e;
- fotografie color a fatadei spatiului propus spre autorizare (cu exceptia
punctelor de lucru tip stand aflate in centre comerciale specializate);
- certificat de atestare fiscala pentru solicitant emis de Directia Economica
Impozite �i Taxe Locale din cadrul Primariei municipiului Bacau(strada Vasile
Alecsandri nr.63) in care sa figureze spatiul propus spre autorizare �i din care sa reiasa
lipsa datoriilor fata de bugetul local �i caracterul nerezidential al spatiului;
- certificat de atestare fiscala pentru proprietarul spatiului emis de Directia
Economica-Impozite �i Taxe Locale din cadrul Primariei municipiului Bacau (in
cazul in care solicitantul autorizatiei nu este proprietarul spatiului propus spre
autorizare) in care sa figureze spatiul propus spre autorizare �i din care sa reiasa lipsa
datoriilor fata de bugetul local �i caracterul nerezidential al spatiului;
-autorizatie securitate la incendiu pentru categoriile de construqii �i amenajari
care se supun avizarii �i autorizarii privind securitatea la incendiu- copie;
- dovada achitarii taxei de autorizare in cuantum de 100 lei- copie chitanta
sau ordin de plata. Taxa se achita la casieriile din cadrul Directiei Economice
Impozite �i Taxe Locale.
La prima autorizare a agentului economic cu sediul social in municipiul
Bacau se autorizeaza �i acesta pe baza urmatoarelor documente, inafara celor necesare
pentru autorizarea punctului de lucru:
- actul de folosinta al spatiului in care s-a constituit sediul social- copie
- certificatul de atestare fiscala al proprietarului spatiului in care s-a
constituit sediul social in care sa figureze spatiul �i din care sa reiasa lipsa datoriilor
fata de bugetul local.
- dovada achitarii taxei de autorizare in cuantum de 100 lei- copie chitanta
sau ordin de plata. Taxa se achita la casieriile din cadrul Directiei Economice
Impozite �i Taxe Locale.

