Anexa nr. 1.2
Către,
D-nul Primar al municipiului Piatra Neamţ
Subsemnatul(a) ...................................................... domiciliat(ă) în localitatea ...............................................,
str. ....................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeţul ....... ............................,
telefon .............................................., în calitate de *) ..........................................................., reprezentant legal al
SA / SRL / PFA / II / IF ............................................................................................, cu sediul social în localitatea
................................................., str. ..................................................., nr. ........, bl. ........., sc. ...., et. ...., ap. ....,
judeţul ......................................, telefon ........................................., 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 :

– Alimentaţie publică / Alte activităţi recreative şi distractive –
Cod CAEN ................/.............../.............../................/.............../.............../.............../.............../.............../............
în Piatra Neamţ, str. ........................................, nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., telefon ...............................,
având o suprafaţă totală de ........................................................... mp., din care :
- de depozitare (păstrare) ………….…........................ mp.
- de servire – prestare .......................................... mp.
- de pregătire / predare …………………………....…. mp.
- alte spaţii - anexe - utilităţi ………………............… mp. (birouri, grupuri sanitare, vestiare, etc.)
Orar de funcţionare, între orele : - vara ..............---................, iarna ..............---...............
Denumirea punctului de lucru : _______________________________________
Unitatea este deservită de un nr. de ............... persoane angajate cu contract de muncă şi are în dotare un nr.
de ............... mijloace de transport, cu o capacitate totală de ............... to.
Anexez în copie :
- actele necesare conform Anexei nr. 7
- chitanta eliberarea / vizarea anuală a Acordului pentru deschiderea exerciţiului comercial,
Alimentatie publica / Alte activităţi recreative şi distractive, care se percepe în funcţie de suprafaţa
de servire, conform Legii nr. 227/2015 (a) privind Codul fiscal şi H.C.L – privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale, în vigoare, dupa cum urmeaza :
· 700 lei / an pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire de până la ............................100 mp
· 1500 lei / an pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire cuprinsă între ..........101 şi 400 mp
· 3000 lei / an pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire cuprinsă între.......... 401 şi 500 mp
· 4000 lei / an pentru unitaţile cu o suprafaţă de servire de peste ................................501 mp
Declar pe propria răspundere că pe întreaga durată de funcţionare a structurilor de vânzare şi a perioadei
de exerciţiu a activităţilor menţionate în prezenta cerere, voi respecta condiţiile impuse de legislatia si
reglementările în vigoare precum si normele de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice .
Data ............ / ............. / .....................
Semnătura şi ştampila societăţii,
..........................................................
-----------*) patron, director, administrator
Cod formular SPAT / CACT – 01

