Anexa nr.1
ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
COMUNA DRAGOS VODA

A C O R D
Nr.______ din ____________
Urmare cererii adresate ______________________________având C.N.P.
_______________________ C .U.I. _______________________________ cu sediul / domiciliul în
judeţul ________________________ localitatea_________________________
strada_______________________ nr.__ bloc __ sc. __ et.___ apart.___, reprezentat prin
___________________________în calitate de __________________________
În conformitate cu Hotărârea nr. _______/_______ a Consiliului Local al comunei Dragos Voda,
SE AVIZEAZĂ
amplasarea :
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Pentru desfăşurarea activităţii de :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
in următoarele condiţii :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
pe terenul situat în Dragos Voda, str. ________________________nr. Bl.___sc.___et.____ap.____
judetul Calarasi.
Ocuparea domeniului public se realizează din data de ______________________până în
data de ____________________.
Nerespectarea prezentului acord se sancţionează potrivit prevederilor Hotărârii nr.
______/______a Consiliului Local al comunei Dragos Voda.

P R I MAR,

S E C R E T A R,

COMPARTIMENTUL URBANISM

Anexa nr.1a

CERERE pentru ocuparea domeniu public
în vederea desfăşurării activităţilor comerciale în zone publice

DOMNULE PRIMAR,
Societatea comercială/persoană fizică/asociaţia famialială, sub
denumirea_______________________________________________________________
înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ___________________sau autorizată
reprezentată prin ____________________________________________________ având
calitatea de___________________________________ cu sediul în
judeţul_______________________
localitatea ___________________ strada ________________________________ nr.__
bl ___ sc. __ apart. ____ telefon___________________ email
_______________________________ posesor al C.I./B.I. nr.___________ serie ___
eliberat de _____________________________.
Vă rog să-mi aprobaţi eliberarea ACORDULUI pentru desfăşurarea
activităţilor comerciale în zone publice în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al
comunei Dragos Voda nr. _______ din _____________ pentru următoarea structură :
amplasată în _____________________ strada _________________ nr.__________ în
vederea desfăşurării activităţii :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Anexez următoarele acte :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Data _____________

Semnătura________________________

Anexa nr.2
ROMANIA
JUDETUL CALARASI
PRIMĂRIA COMUNEI DRAGOS VODA

ACORD TERITORIAL DE FUNCŢIONARE
Nr………. din …………

Se autorizează________________________________, având forma
de organizare ________________________________ cu sediul în judeţul
_______________________ localitatea ____________________________________ ,
strada______________________________________, nr____, bl ____, Sc____, Ap. _
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. ______________________
din data __________________ sau deţinător al Autorizaţiei nr. ____________ din
data de __________________ eliberată de __________________________________
Structura de vânzare este situată în judeţul Calarasi, localitatea Dragos Voda,
strada______________________________,nr____, Bl____, sc____. ap. ____;
strada______________________________,nr____, Bl____, sc____. ap. ____;
strada______________________________,nr____, Bl____, sc____. ap. ____;
Acordul teritorial de funcţionare este valabilă pentru profilul declarat.

PRIMAR
SECRETAR

Compartimentul Taxe si Impozite

Anexa nr.3
CERERE
pentru eliberarea Acordului teritorial de funcţionare
DOMNULE PRIMAR,
Societatea comercială /persoana fizică/asociaţia familială, sub denumirea
……………………………………………………………………………………………
înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ………………………………………având
sediul în localitatea ……….................................................str……………………………
nr…, bl. …, sc. ….., ap…, tel. ………………… reprezentata prin.....................................
în calitate de …………………………… domiciliat în localitatea …………………..........
str………………….. nr………, bl……..., sc………., ap……… tel……………………,
posesor al codului numeric personal…………………….........................
Vă rog să aprobaţi eliberarea ACORDULUI TERITORIAL DE
FUNCŢIONARE în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al comunei Dragos
Voda nr._____/_______ pentru următoarea structură proprie de vânzare:
…………………………………………………..............................…………......................
................................................................................................................................................
....................................………....situată în Dragos Voda, str. …………………...................
nr. ……… bl. …….. sc. …….. ap. …….. pentru activitatea de:
……………………………………………………………………………………................
..............................................................……………………..................................................
………………….…………………………………………………………………………
……..………...............................................................................………………...…............
…………………………………………………………………………………………........
................................................................................................................................................

Data ………….......
Semnătura (ştampila) …………………….

Anexa nr.4
CERERE
pentru eliberarea avizului pentru orarul de funcţionare

DOMNULE PRIMAR,
Societatea comercială /persoana fizică/asociaţia familială, sub denumirea
……………………………………………………………………………………………
înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ………………………………………………
având sediul în localitatea …………………………………… str…………………………
nr…, bl. …, sc. ….., ap…, tel. ………………… reprezentata prin......................................
în calitate de …………………………… domiciliat în localitatea…………………..........
str………………….. nr………, bl……..., sc………., ap…… tel………………………,
posesor al codului numeric personal…………………….........................
Vă rog să aprobaţi eliberarea AVIZULUI PENTRU ORARUL DE
FUNCŢIONARE în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al comunei Dragos
Voda _____/_______, pentru următoarea structură de vânzare:
…………………………………………………..............................……………..................
................................................................................................................................................
........................................…situată în Dragos Voda, str. …………………………………
nr. ……… bl. …….. sc. …….. ap. …….. pentru activitatea de:
…………………………………………………….....……………………………………
……..…………......................................................................................................................
................................................................................................................................................
după cum urmează:
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Data ………............
Semnătura (ştampila) …………………….

Anexa nr.5
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI
din imbilul situat în Dragos Voda
str.________________nr._______
Nr.____________din___________

A C O R D
Subsemnatul ............................................................................. cu domiciliul în Dragos Voda, str.
………………………………….. nr. ……… bl. ……. sc. ……. ap. …...., posesor al actului de
identitate BI/CI, seria …. nr. ………………., eliberat
de………………………………………………………… la data de ……………………………………,
în calitate de presedinte al Asociaţiei de Proprietari din imobilul situat în Dragos Voda,
str......................................................., nr......., blocul........…., declar că, în conformitate cu Hotărârea
nr.................................. a Adunării Generale a Proprietarilor, adoptată în data de ............................... s-a
exprimat ACORDUL tuturor proprietarilor pentru practicarea activităţii/exerciţiului comercial :
…………………………………………………....................................……………………………............
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.................. de către...................................................................................................................................,
cu sediul în ..........................................................................................., str..................................................
nr ............., înregistrată la Registrul Comertului cu nr........................................................................ sau
autorizată conform Autorizaţiei nr................. din .................................eliberată de .................................. .
Activitatea comercială/exerciţiul comercial urmează a se desfăşura în imobilul situat în
................................., str.……………………………… nr. ……… bl. ……… sc. …….. ap. …….., după
următorul ORAR DE FUNCTIONARE ………..........…………………………………………….............
........................................................................................................................................................................
Drept pentru care semnez prezentul acord necesar eliberării avizului orarului de funcţionare şi
Autorizaţiei de funcţionare pentru structura de vânzare mai sus menţionată.

Numele, prenumele
si semnătura preşedintelui
Numele, prenumele
si semnătura administratorului

Data ……………
Ştampila ………………………………

Anexa nr.6

ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
COMUNEI DRAGOS VODA
PRIMAR

A V I Z
pentru orar de funcţionare
Nr………. din …………………..

La solicitarea adresată de .................................................................................
cu sediul în ……………………............................…. str. ………………………...............
nr.……………. înmatriculat la Registrul Comerţului cu nr. …………………… la data de
…………………………sau autorizat de..........................................................., autorizaţia
nr....................din............................
A V I Z Ă M:
orarul de funcţionare pentru structura de vânzare
…………………………………………………………………...........................… str.
………………………………........................... nr. ...... pentru anul ………………. astfel:
…………............…………………………………………………………………………
………………............……………………………………………………………………
…………………............…………………………………………………………………

PRIMAR
S E C R E T A R,

Compartimentul Taxe si Impozite
Prezentul aviz a fost comunicat solicitantului la data de .....................................................................
Taxa de eliberare a fost achitată cu chitanţa fiscală nr. ………………………
AGENT ECONOMIC
…………......................................................................……………........................................................
Data prelungirii valabilităţii avizului orarului de funcţionare ……………………………
Orar de lucru avizat:
………………………………………........................................………………………………....................
………………………………………........................................………………………………....................

P R I M A R,
S E C R E T A R,

Compartimentul Taxe si Impozite
Prezentul aviz a fost comunicat solicitantului la data de ..........................................................................
Taxa de eliberare a fost achitată cu chitanţa fiscală nr. ………………………
AGENT ECONOMIC
…………......................................................................……………...........................................................
Data prelungirii valabilităţii avizului orarului de funcţionare ……………………………
Orar de lucru avizat:
………………………………………........................................………………………………....................
………………………………………........................................………………………………....................

P R I M A R,
S E C R E T A R,

Compartimentul Taxe si Impozite
Prezentul aviz a fost comunicat solicitantului la data de
…………………………………….................................
Taxa de eliberare a fost achitată cu chitanţa fiscală nr. ………………………
AGENT ECONOMIC
…………......................................................................……………
Data prelungirii valabilităţii avizului orarului de funcţionare ……………………………
Orar de lucru avizat:
………………………………………........................................………………………………....................
………………………………………........................................………………………………....................

P R I M A R,
S E C R E T A R,

Anexa nr.7
PRIMĂRIA
COMUNEI DRAGOS VODA
Compartimentul Taxe si Impozite
PROCES VERBAL
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
Nr._______încheiat azi____________________________
1. Subsemnatul_____________________________________________, în
calitate de _____________________________________________, în baza legitimaţiei
de control nr._______, emisă de Primăria comunei Dragos Voda şi a Dispoziţiei
nr._______ din______________________, emisă de Primarul comunei Dragos Voda, în
urma controlului efectuat azi___________________________________,
ora__________, la (locul) ____________________________________
am
constatat următoarele:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Dragos Voda,
nr.________ din ____________________________ privind aprobarea Regulamentului
de desfăşurare a activităţilor comerciale în comuna Dragos Voda, aceste fapte constituie
contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională, astfel:
a) conf. Hotărârii Consiliului Local al comunei Dragos Voda nr. _____/_______,
art._______alin.________lit____de la___________lei până la______________lei
b).conf.____________________din_______________,art._______alin________lit_____
____, de la_____________, până la______________________.
Total amendă: - de la_________________________lei, până la _____________lei.
3.De sãvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător:
Domnul(doamna)___________________________________________
persoana juridicã____________________________________________
înmatriculatã la Registrul Comerþului cu nr.______________________, cod
fiscal/C.U.I.________________________ reprezentatã de domnul
(doamna)_____________________________________________, având funcţia
___________________________, cu domiciliul/sediul în________________________,
strada________________________, nr._________, blocul_________, scara

________, apart.______, judeţul_______________, posesorul(area) cărţii (buletinului) de
identitate/paşaportului seria _______, nr.________________, eliberat
de_____________________, la data de _____________________, cod numeric
personal_____________________________________________.
4.Subsemnatul(a)___________________________________________
posesorul(area) cărţii (buletinului) de identitate seria _________,
nr._____________________ eliberat (ă) de _________________________, la data
de______________________________, domiciliat(ă) în
strada________________________, nr.______, blocul_____, scara _______,
apart.________, judeţul___________________,
C.N.P.______________________________, în calitate de martor, declar că
numitul___________________________________________ nu este de faţă/refuză/nu
poate să semneze procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
5. a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de faţă,
refuză sau nu poate să semneze etc.)
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
b) Obiecţiuni ale
contravenientului__________________________________________

AGENT CONSTATATOR
Numele şi prenumele
Semnătura________________

CONTRAVENIENT
Numele şi prenumele
Semnătura___________________

MARTOR
Numele şi prenumele
Semnătura_____________________
6. Conform prevederilor art. 31 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 182/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor se poate face plângere, în termen de 15 zile de la înmânare/comunicare, la
Primăria comunei Dragos Voda, care are obligaţia de a o înainta spre soluţionare
Judecătoriei Lehliu Gara.
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, conţinând „Înştiinţarea de
plată” şi s-a înmânat/ comunicat contravenientului un exemplar, în copie, personal/prin
afişare la domiciliu/prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire
nr.________din__________________.
AGENT CONSTATATOR
Numele şi prenumele
Semnătura__________________

CONTRAVENIENT
Numele şi prenumele
Semnătura_______________________

MARTOR
Numele şi prenumele_______________________

Semnătura_____________________
7. REZOLUŢIE DE APLICARE A SANCŢIUNII:
Tinând seama de faptele săvârşite, constatate şi consemnate la pct. 1 şi 2 din prezentul proces verbal, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Dragos Voda nr.
______/____________ privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale în
municipiul Pascani, aplic următoarele sancţiuni:
- pentru fapta consemnată la pct. 2, lit. a) - amenda în valoare de________________lei
(adică__________________________________).
- pentru fapta consemnată la pct. 2, lit. b) - amenda în valoare de________________lei
(adică__________________________________).
TOTAL AMENDA în valoare de________(adică_____________________________).
8. ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ:
Contravenientul urmează să achite suma totală de_________lei, la casieria Primăriei comunei Dragos
Voda, CUI 4445281 în termen de 15 zile de la data comunicării procesului verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor, în contul nr. RO09TREZ20121A350102XXXX - deschis la Trezoreria
Municipiului Calarasi;
Conform prevederilor art. 28, alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul
Hotărârii Consiliului Local al comunei Dragos Voda nr. _____/________ contravenientul poate achita
jumătate din minimul amenzii, în termen de 48 de ore de la data înmânării/comunicării procesului-verbal
de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, respectiv suma totală de________________________lei;
Contravenientul are obligaţia să predea copia chitanţei de plată a amenzii, în termen de 15 zile de la
data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, la Primăria
comunei Dragos Voda, cu sediul în comuna Dragos Voda, str. Principala nr. 51, cod poştal 917085
telefon nr. 0242/345711.
În cazul în care contravenientul nu achită amenda, în termen de 15 zile de la data
înmânării/comunicării procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, se va proceda la
executare silită.

PRIMĂRIA COMUNEI DRAGOS VODA
Agent constatator
Numele şi prenumele___________________
Semnătura___________________________
Data ________________________________

Am primit un exemplar,
Numele si prenumele ________________________
Semnătura_________________________________
Data___

Anexa nr.8

TARIFELE PENTRU FORMULARELE
PREVĂZUTE ÎN REGULAMENT

Tipul formularului Tarif
Acord pentru desfăşurarea activităţilor
comerciale în zone publice ...anexa 1 .................................................20RON
Acord teritorial de funcţionare
pentru alimentaţie publică ................................................................200 RON
Cerere pentru eliberarea acordului teritorial de funcţionare/pentru
ocuparea domeniului public ............................................................2 RON
Cerere pentru eliberarea Avizului pentru orarul de
funcţionare/eliberarea acordului de alimentaţie publică ....................2 RON
Acordul asociaţiei de proprietari .......................................................0 RON
Aviz pentru Orarul de funcţionare .....................................................2 RON

Anexa nr.9
PRIMĂRIA COMUNEI DRAGOS VODA

ACORD TERITORIAL DE FUNCTIONARE
SERIA _____ NR. _______________
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
Se autorizează (denumirea firmei)……………….…..…......………, având forma
de organizare (soc.comerciala, asoc.famil. sau pers. fizica)
...............................…………………. cu sediul în judeţul........................... localitatea
…………………................., strada …….....…………...........…………….., nr……,
Bl…………, Sc…….., Ap. ……. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.
……………. din data …………….. sau deţinător al Autorizaţiei nr. ………… din data
de ………………… eliberată de …………........................……….
Structurile de alimentaţie publică sunt situate în judeţul
______________________ localitatea __________________________________:
- strada………….…………….., nr…………, Bl……, Sc……….., Ap. …
- strada………….………… .., nr…………, Bl……,Sc……….., Ap. …
- strada………….…………….., nr…………, Bl……, Sc……….., Ap. …
Autorizaţia de funcţionare este valabilă pentru profilul declarat.

PRIMAR
SECRETAR

Anexa nr.10

ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
COMUNA DRAGOS VODA
PRIMAR

A V I Z
Nr._________ din ___________________

Urmare cererii adresate de _____________________________
având C.N.P.
____________________________ C .U.I.________________
cu sediul / domiciliul în judeţul ______________ localitatea _________________strada
__________________________________ nr._____ bloc _______ sc.
______apart._______, reprezentat prin _____________________________în calitate de
_________________________.
În conformitate cu Hotărârea nr. _______/_________ a Consiliului Local
al comunei Dragos Voda, emitem următorul:
A V I Z:
pentru realizare acces la spălătoria auto/service auto la punctul de lucru situat în Dragos
Voda, Str.___________________________________nr._______ ___________________
________________________________________________________________________
OBSERVAŢII :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

COMPARTIMENT URBANISM,

Anexa nr.11
CERERE
pentru realizare acces la spălătoria auto/service auto

DOMNULE PRIMAR

Societatea comercială/persoană fizică/asociaţia familială, sub denumirea
________________________________________________________________
înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ___________________ reprezentată prin
_________________________având calitatea de_________________________ cu sediul
în judeţul ______________ localitatea _______________ strada
_________________________ nr.______ bl ______sc. _____ apart. ______ telefon
_____________ email ___________________ posesor al C.I./B.I. serie ______nr.
_______ eliberat de _____________________________________________
Vă rog să-mi aprobaţi eliberarea AVIZULUI pentru realizare acces la spălătoria
auto/service auto în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al comunei Dragos
Voda nr. ______/________, pentru punctul de lucru situat în Dragos Voda, Str.
___________________________, nr._______ în vederea desfăşurării activităţii
spălătorie auto/service auto.
Anexez următoarele acte :
a. planul de situaţie cu propunerea de realizare a accesului în incintă de pe
domeniul public;
b. autorizaţia de construire;
c. copie extras CF
d. avizul Serviciului Urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei
comunei Dragos Voda.

Data _____________
Semnătura________________________

Anexa nr.12
DECLARAŢIE
pe proprie răspundere privind tipul activităţii desfăşurate

Subsemnatul ................................................ cetăţean ........................ posesor
al B.I.(C.I.), seria ...... nr. ............... eliberat(ă) de ...................................................., CNP
..................................../ paşaport nr. .................., eliberat de ........................................,
permis de şedere nr. ........................ în calitate de ....................................., al
.................................................................................cu domiciliul/reşedinţa în: localitatea
.................................................., str..... .......................................... nr. ..............,
bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............................................., telefon
.........../.............................., fax ............./..................., e-mail .............................,
declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea
penală, că societatea ………………………………………. desfăşoară activitatea de:
 service auto
 spălătorie auto
 tinichigerie auto
 comerţ cu ridicata
 comerţ cu amănuntul
 prestări servicii de alt tip decât cele enumerate mai sus
În cazul modificării activităţii desfăşurate mă oblig să anunţ modificarea
apărută în obiectul de activitate al societăţii.

Data
..................

Nume şi prenume
..................................
Semnătura şi ştampila
.......................................

Anexa nr.13

DECLARAŢIE
pe proprie răspundere privind tipul activităţii de alimentaţie publică desfăşurate
Subsemnatul ................................................ cetăţean ........................ posesor
al B.I.(C.I.), seria ...... nr. ............... eliberat(ă) de ......................., CNP
..................................../ paşaport nr. .................., eliberat de ................................., permis
de şedere nr. ........................ în calitate de ....................................., al
.................................................................................. cu domiciliul/reşedinţa în: localitatea
........................., str. ........................ nr. .............., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
judeţul/sectorul ........................., telefon .........../...................., fax ......../........................, email ....................................., declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în
declaraţii
este
pedepsit
de
legea
penală,
că
societatea
………………………………………. desfăşoară activitatea de:
 discotecă
 club de noapte
 restaurant
 bar
 fast food
 catering
 cazinou
 alte activităţi de alimentaţie publică
În cazul modificării activităţii desfăşurate mă oblig să anunţ modificarea
apărută în obiectul de activitate al societăţii.

Data
..................

Nume şi prenume
..................................
Semnătura şi ştampila
.......................................

Anexa nr.14

CERERE
pentru eliberarea Acordului teritorial de functionare privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică

DOMNULE PRIMAR,
Societatea comercială/persoana fizică/asociaţia familială sub
denumirea……………………………………..........................…. înmatriculată la
Registrul Comerţului cu nr. …………………...……………………………...............
având sediul în localitatea …………………………....…………
str………………………..........………….
nr………, bl. ………, sc. ……….., ap………, tel.
……................……………reprezentată prin................………....................…… în calitate
de ……………………………………….
domiciliat în localitatea ………….………………………
str……………………………..... nr………, bl……..., sc……….,ap………
tel………………….......……, posesor al codului numeric
personal…………………………….............. .
Vă rog să aprobaţi eliberarea Acordului teritorial de functionare privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică în conformitate cu Hotărârea Consiliului
Local al comunei Dragos Voda nr. ……… din data de …………………….., pentru
punctele de lucru situate în:
- Dragos Voda, str. …………………………… . nr. … bl. ……. . sc. ……. . ap. ……..
- Dragos Voda, str. …………… ……………. ...nr.…. bl. …….. sc. …… .. ap. ……..
- Dragos Voda, str. ……………………...… .….nr. .... bl. …….. sc. …….. ap. ……..
- Dragos Voda, str. ....................................... nr...... bl......... ...sc............ .ap. .........

Data …………………
Semnătura (ştampila) …………………….

