
DOCUMENTE NECESARE APROBiRII
FUNCIIONaRII TERASEI SEZONIERE I

O Cerere-tip pentru eliberarea acordului de ocupare a domeniului public al municipiului;

O Certiticatul de urbanism, (care este un inscris cu caracter informativ, de naturi 15

precizeze regimul juridic, economic 9i tehnic, care va stabili 9i condiliile de amenajare a

terasei.

O Dovada depunerii cererii de eliberare a avizului Direcliei de Urbanism $i cadastru din

cadrul Primtrriei Municipiului Piatra Neamt;

O Certificatul de inregistrare al societSlii- copie, BUCI solicitant- copie;

O Acordul de functionare pentru anulin curs pentru punctul de lucru solicitat, eliberat de

Primaria Piatra Neamt - copie;

O NotificSri emise DSP si DsV pentru punctul de lucru in fata caruia se solicita amplasarea

terasei;

O Dovada detinerii legale a spatiului (act de proprietate; contract de inchiriere'

subinchiriere, asociere, etc. in copie ).

O proiec detaliat in format digital si fizic, care sa evidentieze amplasamentul solicitat

precum ti pozitionarea mobilierului terasei, colaje foto/randari a mobilierului si

umbrelelor/copertinelor ce urmeaza a fi amplasate;

O Certificat fiscal eliberat de Directia de Taxe si lmpozite locale din care sa rezulte ca

solicitantul nu figureaza cu datoriifiscale si nefiscale la bugetul local;

O Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu are datorii restante fati de

Municipiul Piatra Neamt.

O Declaralie pe propria rispundere a solicitantului ci a luat cuno$tinle de prevederile

prezentului regulament.

Conditiite de mai sus sunt cumulative pentru eli8ibilitate, iar nerespectarea

acestora duce la respingerea cererii de ocupare a domeniului public si privat in vederea

amplasirii de terase sezonire.

Pentru consultare Regulament de ocupare temporari a domeniului public

apa4in6nd Municipiului Piatra Neam!, pentru pentru activitate de come4 stradal

(prezentare/vinzare) accesati link-ul:
hftpi://www.primariapn.ro/hotarari-ale-.onsiliului-localSHcL-nr-151-din'21.o5'2o2a47727'



Nr din data

Cerere eliberare acord de ocupare temporard a domeniului public

pentru amenajare teras6 comerciali

Domnule Primar,

domiciliat in....subsemnatul/ia)

,,,, cNP

,,.b| posesor al Bl/Cl seria

, Nr. ONRC.

nr. .....,.....,...,..,,.

reprezentant al .

cu sediul in......

nr..,..,..,.....,,., bl

,, str...jud

,,.,COD CAEN

emoi1.............................

a domeniului public pentru amenajare terasi comercial;, in str

in suprafal5 de............. pentru perioada. ...... ......

solicit acordul de ocupare temporara

telefon

Documentele solicitate sunt in conformitate cu opis_ul de pe verso

O imi exprim acordut cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal de cetre PrimAria

muniEipiului Piatra Neaml**

Data Semn;tura..,

Pdn prezenta, dealar pe propria rispundere ai am luat cunottinli de prevedeaile Regulamentului

de oaupare temporad a domeniului publia apa4inand Muniaipiului Piatt. Neattl, pentru amenajare

teras5 seronled, aprobat pri. HotirAre a Consilitrltri Local nr.153/2021.

** Datele personale se vor prelucra in conformitate cu prevederile Retulamentllui UE 679/2016 privind

prelucrarea datelor cu caracter personal ti libera circulatie a acestor date, in condilii de siSuranli ti nLrmai

pentru scopurile speciflcate.

Sernn;tura


