NR.________________ din____.____._____

Către,
Municipiul Tg. Mureş
Serviciul Public Administraţia Domeniului Public
Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
Târgu Mureş, str. Kos Karoly nr.1/B,
Tel: 0365/807872, Fax: 0365/807873
Email: adp@tirgumures.ro, pag. www.tirgumures.ro

CERERE DE ELIBERARE AVIZ
PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT
(**comerţ stradal sezonier, desfăşurarea de activităţi de comerţ pe terase sezoniere, comerţ
promoţional)
Subsemnatul/a_____________________________________________________posesor al BI / CI ,
seria __________, numărul ___________, CNP
_________________________ , reprezentant/ă a
SC/II/PFA/IF ___________________________________________________ , având Nr. de înreg. în R.C.:
J(F)___/______/________,şi CUI _____________________________, cu sediul/domiciliul în
loc.__________________________________, str.____________________________,
nr.____, prin
prezenta solicit eliberarea avizului pentru ocuparea temporară pe suprafaţa totală: *_____mp,
În scopul: * ____________________________________________________________________________
în perioada:*____________________________________________________________________________
pe următoarele amplasamente:*_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă angajez
să respect, în cunoştinţă prevederilor Codului penal privind infracţiunea de fals în declaraţii.
Persoană de contact: _______________________________ număr telefon:_____________________.
Data: _________/_________

Semnătura:____________________

Condiţii obligatorii:
-

-

Pentru terase noi este necesar a se anexa 1 ex. copie xerox după documentaţia întocmită de o persoană
autorizată respectiv: memoriu tehnic, plan de situaţie scara 1: 500 şi plan de amenajare terasă cotat, avizate de
Direcţia Arhitect Şef, copie xerox după Avizul în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie
pentru amenajări terase sezoniere aferente unităţilor de alimentaţie publică şi comerţ promoţional eliberat de
Direcţia Arhitect Şef şi certificatul de înregistrare fiscală a agentului economic;
Pentru amplasarea unor rafturi (schelete metalice) pt. expunerea de lăzi cu legume – fructe este necesar a se
anexa 1 ex. copie xerox după documentaţia întocmită de o persoană autorizată, respectiv: memoriu tehnic,
plan de situaţie, schiţa raftului care se doreşte a fi amplasat cotată, avizate de Direcţia Arhitect Şef, copie
xerox după Avizul în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru amenajări terase sezoniere
aferente unităţilor de alimentaţie publică şi comerţ promoţional eliberat de Direcţia Arhitect Şef şi
certificatul de înregistrare fiscală a agentului economic, copie BI/CI al reprezentantului legal;

Cererea tip se depune la registratura Municipiului Tg-Mureş cu cel puţin 5 zile
înainte de data pentru care se solicită avizul.
 NOTĂ : Rubricile marcate * sunt obligatoriu a fi completate , în caz contrar nu
se va lua în considerare solicitarea!!!!

