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CAP. I 
DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1 Prezentul Regulament este întocmit în baza O.G. nr. 99/2000, republicată, privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, a Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea 
O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, a H.G. nr. 
333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului 
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, a H.G. nr. 348/2004 
privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, a Legii 
nr. 61/1991, republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a 
Legii nr. 215/2001 republicată Legea administraţiei publice locale, iar scopul lui este de a 
reglementa în mod unitar programul de desfăşurare a activităţii unităţilor comerciale 
economice din sfera alimentaţiei publice în condiţii de protecţie optimă a consumatorilor şi 
de concurenţă loială a agenţilor economici. 
Art. 2 Prezentul regulament se aplica unităţilor de alimentaţie publica asa cum sunt 
caracterizate de Hotărârea de Guvern 843 / 1999 privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de 
alimentaţie publica si clasificării activităţilor din economia naţionala, precum si unităţilor 
cu profil de divertisment cum ar fi: cluburi de internet, baruri-biliard, sali de jocuri 
mecanice si electronice. Fac excepţie unităţile incluse in structurile de primire turistice si 
cele din cadrul staţiilor de distribuţie a carburanţilor. 
Art. 3 Pe raza oraşului Chisineu Cris, orarele unităţilor amintite la art. 1, se stabilesc de 
către comercianţi si se aproba de către Primăria Oraşului Chisineu Cris, in condiţiile 
prezentului regulament. 
Art.4 Unităţile de alimentaţie publica, al căror cadru ambiental este completat de formaţii 
de muzica precum si unităţile cu profil de divertisment pentru tineret (cluburi, discoteci) 
unde divertismentul este realizat prin intermediul muzicii si dansului, pot funcţiona pana la 
orele 24:00. 
Art. 5 Cluburile cu profil de disco-bar sau de discoteca precum si restaurantele cu formaţii 
pot funcţiona pana la orele 24.00 cu program muzical, numai cu aprobarea Primăriei 
Oraşului Chisineu Cris. De asemenea, daca unitatea se afla la parterul sau subsolul unei 
clădiri colective, poate fi folosita muzica pana la orele 24.00, cu condiţia obţinerii 
acordului vecinilor cei mai apropiaţi, pe orizontala si pe verticala, de fiecare data cand se 
solicita autorizarea orarului. 



CAPITOLUL II - PROCEDURA DE APROBARE ŞI ELIBERARE A AVIZULUI 
PENTRU PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE 
A — Cerinţe şi criterii ce trebuiesc îndeplinite în vederea eliberării avizului pentru 
orarul de funcţionare referitor la desfăşurarea activităţilor comerciale în domeniul 
alimentaţiei publice în Oraşul Chişineu Criş 

Art. 6 Operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii au 
obligaţia obţinerii avizului pentru programul de funcţionare eliberat de către Primăria 
Oraşului Chisineu Cris, în conformitate cu prevederile art.6, art.8 şi art.9 din O.G. 
nr.99/2000 republicată, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi a pct. 1 
lit.d, pct.6 din H.G. nr.333/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
lui O.G. nr.99/2000, republicată, cât şi ale art.26 alin.3 din O.G. nr.21/1992, republicată, 
privind protecţia consumatorului. 
Art.7 (1) Prin aviz pentru programul de funcţionare în înţelesul prezentului regulament 
se înţelege actul administrativ emis de către Primăria Oraşului Chisineu Cris prin care se 
reglementează desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii ale unităţilor 
comerciale de alimentaţie publică, precum şi al celor destinate recreerii şi divertismentului 
de pe raza Oraşului Chişineu Criş. 
(2) Exercitarea de activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar necesită 
cunoştinţe de specialitate şi se efectuează cu personal calificat conform prevederilor O.G. 
nr.99/2000, republicată. 
Art.8 Avizul pentru programul de funcţionare va fi solicitat de către operatorii economici 
(persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi 
comerciale) care desfăşoară activităţi economice prestate într-un spaţiu în care accesul 
publicului este liber. 
Art. 9 (1) Fiecare operator economic îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea 
prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în 
vigoare privind normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică. 
(2) Unităţile care desfăşoară activităţi privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. 
(3) Structurile de vânzare cu amănuntul din sectorul alimentar nu pot fi închise mai mult 
de 2 (două) zile consecutive, cu excepţia unor cauze obiective de nefuncţionare. 
Art. 10 Cerinţe şi criterii în baza cărora se vor elibera avizele pentru programul de 
funcţionare sunt: 
a) Respectarea criteriilor generale privind determinarea zonelor şi locurilor de vânzare din 
localitate, a planului general de dezvoltare urbană referitor la funcţiunile admise; 
b) Desfăşurarea unei activităţi civilizate care să respecte normele de convieţuire socială, 
ordine şi linişte publică, conform prevederilor legale în vigoare; 
c) Pentru spaţiile situate în clădiri colective, schimbarea destinaţiei locuinţelor, precum şi a 
spaţiilor cu alta destinaţie situate în clădiri colective se poate face numai în baza hotărârii 
Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari cu acordul proprietarilor direct afectaţi cu 



respectarea prevederilor Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
asociaţiilor de proprietari; 
d) îndeplinirea tuturor condiţiilor stabilite de lege în vederea desfăşurării unei activităţi 
corespunzătoare; 
e) Activitatea privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă trebuie să se 
desfăşoare în spaţii care să se armonizeze cu arhitectura zonală; 
f) Operatorii economici vor asigura repararea, zugrăvirea şi întreţinerea faţadei clădirii în 
care se desfăşoară activitatea, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul 
construcţiilor; 
g) Respectarea prevederilor legale în materie de urbanism cu privire la construcţiile, 
modificările construcţiilor sau amenajările care se fac în vederea desfăşurării activităţii; 
h) Respectarea hotărârilor adoptate de consiliul local referitor la buna gospodărire şi 
înfrumuseţarea Oraşului Chisineu Cris; 
i) îndeplinirea cerinţelor profesionale de către personalul angajat pentru exercitarea de 
activităţi comerciale cu produse din sectorul alimentar, conform prevederilor O.G. 
nr.99/2000, republicată; 
j) Este interzisă comercializarea produselor ce ar putea avea impact asupra sănătăţii 
populaţiei; 
k) Este interzisă comercializarea, depozitarea, fabricarea, distribuţia, deţinerea, oferirea, 
transmiterea, achiziţionarea, producerea, intermedierea şi utilizarea plantelor, 
stupefiantelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope de orice fel, 
oricăror derivaţi, compuşi sau amestecuri conţinând una sau mai multe plante şi substanţe 
stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope care aduc atingere sau pun în pericol viaţa 
şi sănătatea populaţiei, indiferent de procentul în care se regăseşte substanţa activă, de 
starea fizică în care se află, de modul de divizare în unităţi de administrare disimulate, 
falsificate sau contrafăcute, precum şi a celor care au altă destinaţie de utilizare decât cea 
pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate. 

B — Procedura de eliberare a avizului pentru programul de funcţionare pentru 
desfăşurarea activităţilor comerciale în domeniul alimentaţiei publice în Oraşul 
Chisineu cris 
Art. 11 Pentru eliberarea avizului pentru programul de funcţionare solicitantul va înainta 
Primăriei Oraşului Chisineu Criş următoarele documente: 
1. Cerere pentru eliberarea avizului pentru programul de funcţionare - formular tip — anexa 
nr. 1 la prezentul Regulament. 
în cazul în care orarul de funcţionare nu poate fi aprobat în forma propusă de solicitant i se 
comunică acestuia, în scris, motivele care stau la baza acestui refuz. In acest caz, 
solicitantul va face o nouă cerere în care va solicita aprobarea unui nou orar,conform 
cerinţelor prezentului regulament şi motivaţiilor comunicate în scris. 
2. Acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan 
orizontal şi vertical) referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată - formular 
tip sub semnătură privată - anexa nr.2. 



Aceste acorduri vor fi solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991privind 
ordinea şi liniştea publică, republicată, pentru unităţile care desfăşoară activitate peste ora 
22°°. 
In cazul în care există reclamaţii întemeiate pentru unităţile care pot crea riscuri pentru 
sănătate sau disconfort pentru populaţie prin producerea de zgomot, vibraţii, gaze toxice 
sau iritante, Primăria Oraşului Chişineu Criş poate reduce unilateral orarul de funcţionare, 
sau, atunci când situaţia o cere, poate anula sau suspenda avizul program de funcţionare, în 
baza referatului întocmit de către Poliţia Locală din cadrul Primăriei Oraşului Chişineu 
Criş. 
Constatarea temeiniciei reclamaţiilor se face de către instituţiile abilitate, şi de către 
Poliţia Locală din cadrul Primăriei Oraşului Chisineu Cris. 
In situaţia în care cauzele care au dus la reducerea orarului de funcţionare au fost 
remediate, la cererea operatorului economic, se poate reveni la orarul iniţial de funcţionare 
în baza referatului întocmit de către Poliţia Locală din cadrul Primăriei Oraşului Chisineu 
Cris; 
3. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului. 
4. Anexa sau Certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr. 26/1990 
privind Registrul Comerţului cu modificările şi completările ulterioare respectiv a Legii nr. 
359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi 
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării 
persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Act constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare 
menţiuni şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului în baza prevederilor O.U.G. 
nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale; 
6. Dovada deţinerii legale a spaţiului; 
7. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului - formular tip - anexa nr.3. 
Art. 12 Avizul pentru programul de funcţionare va fi eliberat la cererea operatorului 
economic, în termen de 30 zile de la solicitare, de către Primăria Oraşului Chisineu Cris. 
Art. 13 Avizul pentru programul de funcţionare va fi înregistrat si va fi întocmit în două 
exemplare originale, unul care va rămâne în evidenţa Primăriei Oraşului Chişineu Criş şi 
un exemplar care va fi eliberat, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, 
operatorului economic, în baza documentaţiei depuse la primărie. 
Art. 14 înnoirea anuală a avizului pentru programul de funcţionare este obligatorie până 
la data de 31 martie a fiecărui an. 
Art. 15 (1) Modificările la avizul pentru programul de funcţionare cu privire la datele de 
identificare ale operatorului economic (denumire, adresă sediu social) vor fi operate în 
mod gratuit, la solicitarea operatorului economic. 

A. 

(2) In situaţiile în care apar modificări referitoare la forma de organizare a operatorului 
economic, tipul de unitate, obiectul de activitate, adresa punctului de lucru şi orarul de 
funcţionare, operatorul economic va solicita eliberarea unui nou aviz program de 
funcţionare. 



Art. 16 Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, 
cu respectarea obligatorie a acestuia. 
Art. 17 (1) In cazul deteriorării avizului pentru programul de funcţionare, operatorul 
economic va solicita eliberarea unui duplicat al avizului pentru programul de funcţionare. 
(2) In cazul pierderii avizului pentru programul de funcţionare, operatorul economic va 
solicita eliberarea unui duplicat al acestuia. 
Art. 18 Avizul pentru programul de funcţionare poate fi anulat oricând, dacă nu se 
respectă: 
- obiectul de activitate menţionat pe avizul pentru programul de funcţionare; 
- orarul de funcţionare aprobat; 
- normele de estetică, curăţenie şi igienă publică; 
- normele de convieţuire socială, ordine şi linişte publică; 
- cerinţele şi criteriile ce au stat la baza eliberării avizului pentru programul de funcţionare; 
- la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea; 
- existenţa unor reclamaţii întemeiate, la constatare Poliţiei Locale din cadrul Primăriei 
Oraşului Chisineu Criş sau a altor instituţii abilitate. 
- alte prevederi impuse de actele normative în vigoare. 
Art. 19 (1) Referatul pentru anularea avizului pentru programul de funcţionare va fi 
întocmit de către Poliţia Locală din cadrul Primăriei Oraşului Chisineu Cris. 

CAP. III 
DISPOZIŢII SPECIALE 

A. ORARUL DE FUNCŢIONARE LA PARTERE DE BLOC ŞI TERASE 
Art. 20 (1) Unităţile de alimentaţie publica situate la parter sau subsol de bloc pot fi 
deschise publicului numai pana la orele 24.00. 
(2) Unităţile gen cluburi internet, sali de jocuri mecanice si electronice, sali de biliard 
situate la parter sau subsol de bloc vor putea funcţiona, de asemenea, numai pana la orele 
24.00. 
Art. 21 (1) Terasele/ grădini de vara pot funcţiona pana la orele 24.00. Terasele, indiferent 
daca se afla amplasate pe domeniul public sau privat, vor putea funcţiona numai cu 
condiţia absentei oricărei surse de muzica. 
(2) In vederea aprobării orarului pentru terase, solicitanţii vor prezenta certificatul de 
urbanism si autorizaţia de construire, precum si contractul prin care au dobândit folosinţa 
asupra terenului pe care este amplasata terasa, pentru acele terase amplasate pe domeniul 
public, precum şi documentele prevăzute la art. 11. 

B. ORARUL DE FUNCŢIONARE AL UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE 
PUBLICĂ TIP DISCOTECI, CLUBURI, BARURI, BARURI DE NOAPTE, 
RESTAURANT CU FORMAŢIE DE MUZICA 



Art. 22 Unităţile de alimentaţie publică de tip discoteci, cluburi, baruri sau restaurante cu 
formaţie pot funcţiona cu muzică şi dans până la ora 24:00 numai cu aprobarea primăriei şi 
dacă îndeplinesc următoarele condiţii, nu sunt reclamate în mod întemeiat de către vecini, 
sunt antifonate corespunzător astfel încât să nu se depăşească limita maximă admisă a 
zgomotului, în exterior conform, O.M.S 536 / 1997. 
Art. 23 Unităţile de tip bar de noapte pot funcţiona până la ora 24.00, în condiţiile păstrării 
liniştii şi ordinii publice. 

C. ORARUL DE FUNCŢIONARE AL UNITĂŢILOR COMERCIALE DE 
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ, PRECUM ŞI AL CELOR DESTINATE RECREERII 
ŞI DIVERTISMENTULUI ÎN CONDIŢII SPECIALE 
Art. 24 Unităţile de alimentaţie publică în care se organizează evenimente speciale, cum ar 
fi nunţi, botezuri şi alte evenimente de importanţă familială sau socială, pot funcţiona după 
ora 24:00, la data organizării acestor evenimente. 
Art. 25 Ca o derogare de la prevederile art. 5, art. 22, art. 23 unităţile comerciale de 
alimentaţie publică, precum şi cele destinate recreerii şi divertismentului de pe raza 
oraşului Chişineu Criş pot funcţiona după ora 24:00 numai cu îndeplinirea următoarelor 
condiţii: 

- asigurarea ordinii în spaţiile respective, precum şi în vecinătatea localului, pe o rază 
de 100 m de la uşa de acces, prin personal specializat, firme de protecţie şi pază sau 
mijloace tehnice de înregistrare şi alarmare conectate la dispeceratul unei firme de 
pază, în măsură să intervină cu operativitate pentru soluţionarea oricăror situaţii 
legate de persoanele care au frecventat localul; 

- întocmirea planului de pază, cu delimitarea zonei de responsabilitate şi a mijloacelor 
de supraveghere şi intervenţie şi avizarea acestuia de către Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Arad în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor; 
obţinerea avizului Primăriei Oraşului Chişineu Criş pentru desfăşurarea activităţii 

după ora 24:00, în situaţia în care unitatea comercială respectivă face dovada 
capacităţii de a sigura ordinea în incinta şi în vecinătatea localului prin mijloacele 
descrise mai sus. 

CAPITOLUL IV - SANCŢIUNI 

Art. 26 Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit 
legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: 

a) desfăşurarea exerciţiului comercial fără a deţine Avizul pentru programul de funcţionare 
de către operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii cu 
amendă de la 200 lei la 2000 lei pentru persoanele fizice şi de la 400 la 4000 lei pentru 
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi 
comerciale; 



b) nerespectarea Avizului pentru programul de funcţionare de către operatorii economici 
ce desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii cu amendă de la 200 lei la 2000 lei 
pentru persoanele fizice şi de la 400 la 4000 lei pentru persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale; 
c) neafişarea programului de funcţionare într-un loc vizibil dinspre exterior de către 
operatorii economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii cu amendă 
de la 200 lei la 2000 lei pentru persoanele fizice şi de la 400 la 4000 lei pentru persoane 
fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăţi comerciale; 
c) împiedicarea sau obstrucţionarea sub orice formă, de către comerciant sau de oricare 
altă persoană, a organelor de control abilitate a Primăriei Oraşului Chişineu Criş în 
exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 5000 lei; 
Art. 27 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de la art.24 se face de către 
organele de control abilitate ale Primăriei Oraşului Chisineu Cris, prin agenţii Poliţiei 
Locale. 
Art. 28 Odată cu aplicarea amenzii pentru contravenţiile stabilite prin prezenta hotărâre 
se pot dispune prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în funcţie 
de natura şi gravitatea faptei, sancţiuni complementare cumulate, conform dispoziţiilor 
O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Art. 29 Contravenţiilor prevăzute la art. 24 li se aplică dispoziţiile O.G. nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002 cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 30 Retragerea actelor de către instituţiile care le-au emis, nerespectarea criteriilor ce 
au stat la baza eliberării Avizului pentru programul de funcţionare ori depunerea actelor 
care nu sunt conforme cu realitatea care au stat la baza eliberării Avizului pentru 
programul de funcţionare în condiţiile prezentei hotărâri, atrage suspendarea/anularea 
Avizului pentru programul de funcţionare. 
Art. 31 In cazul repetării contravenţiilor de la art.24 într-un interval de 6 luni sau a 
încălcării în mod repetat într-un interval de 6 luni a prevederilor Avizului pentru 
programul de funcţionare precum şi în cazul în care se încalcă în mod repetat dispoziţiile 
legale privind liniştea şi ordinea publică, se va suspenda Avizul pentru programul de 
funcţionare pe o perioadă de până la 30 de zile. 
Art. 32 Nerespectarea măsurii de suspendare prevăzute la art.29, neînlăturarea cauzelor 
sau încălcarea aceloraşi obligaţii care au dus la suspendarea Avizului pentru programul de 
funcţionare sau suspendarea repetată a Avizului pentru programul de funcţionare duce la 
anularea Avizului pentru programul de funcţionare. 
Art. 33 împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate 
face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 
Art. 34 In cazul în care persoanele sancţionate contravenţional nu s-au conformat în 
termen măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei 
autoritatea Administraţiei Publice Locale va sesiza instanţele judecătoreşti. 



CAPITOLUL V - DISPOZIŢII FINALE 

Art. 35 Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile O.G. 2 /2001 privind regimul 
juridic al cotraventiilor, precum şi cu dispoziţiile normelor juridice incidente activităţii de 
alimentaţie publică, enumerate în art. 1 al Regulamentului. 
Art. 36 Se comunica următorilor: Politia Oraşului Chişineu Criş, Inspectoratului Judeţean 
de Jandarmi Arad, Politia Locală Chişineu Criş, Compartimentului Impozite şi Taxe, 
Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi Compartimentului Juridic din 
cadrul Primăriei Oraşului Chişineu Criş, Autoritatea de Sănătate Publica Arad si Oficiul 
pentru Protecţia Consumatorilor Arad. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
ADOC TEODOR 

CONTRASEMNEAZĂ 
.SECRETAR / 

BRÎNDÂŞ AUREUA-MIHAELA 



ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL PENTRU STABILIREA PROGRAMULUI 
DE FUNCŢIONARE AL UNITĂŢILOR COMERCIALE DE ALIMENTAŢIE 

PUBLICĂ, PRECUM ŞI AL CELOR DESTINATE RECREERII ŞI 
DIVERTISMENTULUI DE PE RAZA ORAŞULUI CHIŞINEU CRIŞ 

1 

DOMNULE PRIMAR 

SOCIETATEA COMERCIALĂ 

PERSOANA FIZICA AUTORIZATĂ 

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 

ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ 

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub 
nr / / , cod unic de înregistrare , 
având sediul social în localitatea str. 

, nr , bl , sc , ap 
, reprezentată prin în calitate 

de tel 
în conformitate cu prevederile H.C.L. referitoare la aprobarea Regulamentului pentru 
stabilirea programului de funcţionare al unităţilor comerciale de alimentaţie publică, 
precum şi al celor destinate recreerii şi divertismentului de pe raza Oraşului Chişineu Criş 
solicit eliberarea: 

Avizului pentru programul de funcţionare, după cum urmează: 
/ / / 
/ / / 
/ / / 

Declar pe propria răspundere cunoscând sancţiunile legii referitoare la falsul în declaraţii 
că nu au survenit modificări cu privire la forma de organizare, tipul de unitate, obiectul 
de activitate, adresa punctului de lucru şi orarul de funcţionare. 
Solicit modificarea avizului program de funcţionare cu privire la 

Data Semnătura şi ştampila 



ANEXA NR. 2 LA REGULAMENTUL PENTRU STABILIREA PROGRAMULUI 
DE FUNCŢIONARE AL UNITĂŢILOR COMERCIALE DE ALIMENTAŢIE 

PUBLICĂ, PRECUM ŞI AL CELOR DESTINATE RECREERII ŞI 
DIVERTISMENTULUI DE PE RAZA ORAŞULUI CHIŞINEU CRIŞ 

A C O R D 

Subsemnatul 
cu domiciliul 
str. 

m 
nr. 

eliberat de 
,ap. , posesor al actului de identitate serie 

, la data de 

,sc. 
nr. 

et. 

, în calitate de 
vecin limitrof al unităţii ( se va menţiona tipul de unitate) 

situată în 
str. 

nr. ,bl. , sc. et. _> ap._ SUNT DE ACORD cu practicarea 
activităţii de 

a acestei 
unităţi, după următorul orar de funcţionare : 

Drept pentru care semnez prezentul acord pentru unitatea mai sus menţionată, 
necesar obţinerii: 

Avizului pentru programul de funcţionare 

DATA 

SEMNĂTURA 


