
ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCTIONARE, 
LA PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI


Conform 
HCL 216/2015

Conform condițiilor din 
Cererea de eliberare 
valabilă pana acum câteva 
luni de zile

Conform noilor condițiil 
din Cererea de eliberare a 
Acordului de funcționare

Cererea solicitantului Certificatul de înregistrare - 
CIF

Copie dupa certificatul de 
inregistrare, eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului 
de pe langa Tribunalul Iasi  

Certificatul de înregistrare - 
CIF

Certificatul de insriere 
mențiuni/ constatator de la 
Registrul Comerțului

Copie dupa certificatul 
constatator pentru punctul 
de lucru, unde este cazul;  

Dovada spatiului: Contractul 
de închiriere 

Dovada spatiului: Contractul 
de închiriere, ctr v/c 

Declaratie pe proprie 
raspundere privind 
prevederile art.32, alin.7 din 
Legea nr.273 / 29.06.2006 a 
finantelor publice locale, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, privind punctele 
de lucru.  

Contractul de salubritate Contractul de salubritate cu 
RAGCL

Copie dupa actul de 
detinere a spatiului ( act de 
proprietate spatiu / act de 
proprietate teren + 
autorizatie de constructive 
spatiu comercial / contract 
de inchiriere valabil pe anul 
in curs, contract de 
comodat, dupa caz );  



Certificatul Fiscal emis de 
Serviciul de Taxe si iezite 
Locale

Certificatul Fiscal emis de 
Serviciul de Taxe si iezite 
Locale

Acordul proprietarilor direct 
afectati cu care se 
invecineaza, pe plan 
orizontal si vertical, insotit 
de viza asociatiei de 
proprietari, sau doar acordul 
locatarilor, in lipsa constituirii 
acestora in asociatii de 
proprietari, daca se schimba 
destinatia spatiului conform 
proiectului initial al cladirii de 
locuinte ,dupa caz;  

Certificatul de insriere 
mențiuni de la Registrul 
Comerțului

Autorizația de constructie si 
Certificatul e Urbanism

Autorizatie de constructie, 
centificat de urbanism, pentru 
spatiile unde a fost necesara 
eliberarea unor astfel de 
documente;  

Declarația tip pt unitatile de 
alimentative publica 

Orice altfel de document 
care poate sa  ateste 
efectuarea  unei activitati 
de comert

Certificat fiscal eliberat de 
Serviciul Taxe si Impozite 
locale din cadrul 
municipiului Pascani, din 
care sa rezulte ca nu are 
obligatii financiare restante;  

Dovada achitarii taxei pentru 
desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica, pentru 
agentii economici care 
desfasoara activitate 
comerciala conform cod 
CAEN 5610, 5630, 5621 si 
5629 ( tipul unitatii, suprafata, 
nr. locuri);  

Dovada achitarii taxei pentru 
eliberarea acordului de 
functionare;  

Declaratie pe proprie 
raspundere pentru activitatile 
de alimentatie publica;  

Declaratie pe proprie 
raspundere pentru activitatile 
de alimentatie publica;  



Documente care sa ateste 
indeplinirea conditiilor legale 
din partea institutiilor 
specializate in domeniul : 
DSP , DSV, MEDIU, ISU, 
Inspectoratul Teritorial de 
Munca;  


