*

Catre Primaria Municipiului Bucuresti

Anexa nr.2 laNorme

CERERE
privind eliberare aviz pentru amplasarea teraselor sezoniere din fata unitatii proprii
pentru perioada 01 ianuarie -31 decembrie
din Centrul Istoric/Zone Protejate

I.DATELE DE IDENTIFICARE A FIRMEI:
Denumirea firmei _________________________________________________________________
avand sediul social in municipiul/orasul/comuna____________str.__________________nr.______
Nr.inreg.in R.C._________________si C.U.I.______________ reprezentata legal prin Dl.(D-na)____
____________,domiciliat(a) in loc._____________str._____________nr.______,care se elibereaza cu
C.I./B.I. seria_______nr._______________eliberata de ____________la data de_____________, si
avand CNP_____________cu nr. telefon de contact _________________,
Prin prezenta solicitam eliberarea unui aviz pentru amplasare terasa sezoniera in fata unitatii proprii:
II. DATELE DE IDENTIFICARE A SPATIULUI COMERCIAL IN FATA CAREIA ESTE AMPLASATA
TERASA SEZONIERA:
- Denumirea comerciala:____________________________________________________________________
- Adresa spatiului comercial: Str.______________________________________________________________
- Nr./Data Autorizatiei de alimentatie publica______________________________________________________
- Modul de amplasare:
1. domeniul public
2.teren privat
III. EXERCITIUL COMERCIAL DESFASURAT:
- Suprafata ocupata cu mobilierul urban :___________________mp.
- Amenajarea cu mobilierul urban consta din:________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
IV. PERIOADA DE ACTIVITATE A TERASEI SEZONIERE:______________________________________
V. ORARUL DE FUNCTIONARE A TERASEI, SOLICITAT SPRE APROBARE __________________________
VI. ANEXEZ :

o
o
o

copie după autorizaţia de funcţionare din care să rezulte profilul de activitate al punctul de lucru;

o

plan de încadrare în zonă la scara 1:2.000, plan de situaţie la scara 1:500 vizat de compartimentul de specialitate cu
atribuţii în domeniul cadastrului din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, cu delimitarea clară a
amplasamentului propus, în dublu exemplar;

o
o
o

aviz Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa Dealul Spirii
schiţă a punctului de lucru declarat, cu indicarea elementelor obligatorii stabilite prin prezentul regulament;

copie după actul de deţinere a spaţiului în care este declarat punctul de lucru
certificate de atestare fiscală în original, în termen de valabilitate, emise de Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală şi de Direcţia Impozite şi Taxe, din care să rezulte că agenţii economici nu au obligaţii de plată restante şi,
după caz, dovada achitării la zi a obligaţiilor de plată către Administraţia Fondului Imobiliar;

fotografia color a amplasamentului solicitat, care va cuprinde faţada integrală a imobilului;

o

fotografii color cu tipul de mobilier care va fi utilizat la amenajarea terasei sezoniere (din care să reiasă calitatea
materialelor din care este executat), inclusiv parapeţii mobili de delimitare, jardinierele, umbrelele şi corpurile de
iluminat din sistemul propriu;

o

schiţă detaliată a amplasamentului, cu prezentarea tuturor elementelor prevăzute pentru amenajarea terasei
sezoniere, din care să reiasă poziţia şi dimensiunile terenului ce va fi ocupat, precum şi detaliile tehnice privind
asigurarea planeităţii, după caz, sau îndeplinirea condiţiilor privind stabilitatea şi siguranţa referitoare la faţadele
imobilelor în dreptul cărora se amenajează terasele sezoniere. Schiţa poate fi completată cu un scurt memoriu
explicativ. În anumite situaţii emitentul îşi rezervă dreptul de a solicita proiect elaborat de un proiectant autorizat şi
atestat, conform legislaţiei în vigoare;

o
o
o

contractul de salubrizare pentru punctul de lucru;
programul de activitate culturală care să cuprindă minimum un eveniment cultural în fiecare lună1;
dovada achitării taxei pentru utilizarea locurilor publice cu unităţi de alimentaţie publică şi terase de vară.

DATA,
_________________________

1

Semnatura reprezentantului legal,
Stampila firmei,
________________________

concert, spectacol, expoziţie de grafică, pictură, artă fotografică şi caricatură etc.

