La cererea de eliberare a Autorizaţiei de funcţionare se vor
anexa:
a) actul constitutiv al societăţii, statutul sau, după caz, rezoluţia directorului
Oficiului Registrului Comerţului pentru persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale ori întreprinderile familiale;
b) certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
c) certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru
declararea punctului de lucru;
d) dovada titlului asupra imobilului (extras de carte funciară însoțit de contract de
închirire/concesiune și contract de subînchiriere, după caz);
e) copia autorizaţiei de mediu sau avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului, după
caz;
f) documentul de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor,
emis de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, după caz;
g) autorizația de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de
Urgență sau punctul de vedere al acestuia din care reiese faptul că spațiul în care
se desfășoară activitatea nu necesită obținerea autorizației de securitate la
incendiu;
h) copie autorizație amplasare camere de luat vederi și/sau contract cu o societate
de întreținere a camerelor de luat vederi pentru autorizatiile de alimentație
publică cu profil de bar sau restaurant;
i) certificatul de atestare fiscală privind plata la zi a impozitelor şi taxelor locale;
j) copia autorizației de construire pentru activitatea de întreținere și reparare a
autovehiculelor;
k) copia autorizației de la Registrul Auto Român pentru activitățile de întreținere
și reparare autovehicule, valabilă;
l) copia autorizației eliberată de Ministerul Sănătății pentru farmacii, valabilă;
m) buletin de zgomot emis de Agenția de Protecția mediului sau Direcția de
Sănătate Publică (în cazul în care activitatea nu afectează în nici un fel liniştea
vecinilor, se va depune o declaraţie pe propria răspundere în acest sens);
n) avizul comitetului executiv al asociației de proprietari cu acordul proprietarilor
direct afectați cu care se învecinează spațiul pe plan orizontal și vertical,
formular prevăzut în Anexa nr. 6 la Regulament, exemplar original sau în copie
autentificată. În cazul în care nu există asociație de proprietari, acordul
proprietarilor învecinați pe plan orizontal și vertical, în formă autentică;
o) contractul de salubrizare cu operatorul licențiat ;
p) dovada achitării tarifului pentru autorizare.

