
Anexa nr. 1                                                            Către,                                                                             
Domnul Primar al municipiului Piatra Neamţ 

 
     Subsemnatul(a) ...................................................... domiciliat(ă) în localitatea ..............................................., 
str. ....................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul ....... ............................, 
în calitate de ..................................., reprezentant legal al SA/SRL/PFA/II/IF ......................................................., 
cu sediul social în localitatea ........................................., str. ......................., nr. ....., bl. ........, sc. ..., et. ..., ap. ...., 
judeţul .............................., având ca activitate principală cod Caen ................. cod fiscal ................................, şi 
nr. de ordine în registrul comerţului J .......... / ............ / ............. , 
     Rog să aprobaţi deschiderea şi autorizarea desfăşurării exerciţiului comercial Comert cu amanuntul prin 
standuri, chioscuri si piete al altor produse n.c.a., cod Caen 4789 – vânzarea de  mărţişoare, ghiocei, flori 
de primavara  şi  felicitări şi închirierea a .......... mp. teren în zona ......................................................................  
în perioada ................................................................................................................................................................. 
     
Telefon ......................................                               Semnătura  şi ştampila societăţii, 
                                                                                       ..............................................    
Data ........ / ........ / 2015                                                                                                                                                                                                                
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