
ROMÂNIA
JUDEȚULCONSTANȚA
ORAȘ MURFATLAR

DECLARAŢIE

Subsemnatul/a_______________________________________cu domiciliul în localitatea
_____________, judeţul _____________, strada ___________________, nr. ______, bl.______,
sc _____, ap. ______, legitimat cu BI/CI seria ____ nr. __________ CNP _______________ , în
calitate de administrator la S.C./P.F.A./ÎI./I.F. ______________________________ înregistrată la
Registrul Comerţului cu nr. de înmatriculare ______/_______/______, cu sediul social în judeţul
______________, localitatea _____________, str.____________, nr.___, bl.___, ap.___, având
structura economică tip____________situată în oraş Murfatlar, strada ___________________,
nr.______, bl.__, sc.___, et.___, ap.___, pentru care s-a eliberat Avizul program de
funcţionare/Autorizaţia de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică
si/sau activitati recreative sau distractive nr. ______/____________, declar pe propria
răpundere cunoscând sancţiunile prevăzute la art.326 - Falsul în declaraţii, conform
prevederilor Legii nr.286/17.07.2009, actualizată privind Cod Penal, că

o nu au survenit modificări cu privire la denumirea societăţii, adresa sediului şi a punctului
de lucru, obiectul de activitate, actele de deţinere legală a spaţiului şi că nu am contracte
de închiriere/comodat/etc. ale căror termene au expirat;

o am cunoştinţă şi deţin toate avizele/autorizaţiile de la instituţiile abilitate,necesare
desfăşurării activităţii (ISU, DSV-SA, DSP, Dobrogea, Agenţa pentru Protecţa Mediului,
ITM, RAR şi celelalte avize/acorduri specifice activităţii desfăşurate) şi sunt direct
răpunzător de funcţionarea punctului de lucru din punct de vedere sanitar,
sanitar-veterinar, prevenirea incendiilor conform prevederilor Legii nr.307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, protecţia mediului, precum şi de respectarea
oricăror norme legale specifice domeniului de activitate în care se desfăşoară
activitatea;

o unitatea nu se află în clădiri cu risc seismic, conform prevederilor Legii nr.282/2015
pentru modificarea şi completarea O.G. nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea
riscului seismic al construcţiilor existente;

o pentru obţinerea avizului program de funcţionare/autorizaţiei de funcţionare nr.
______/____________, am depus la dosar Avizul Seviciului Urbanism, şi am luat la
cunoştinţă de necesitatea intrării în legalitate cu privire la modificarea destinaţiei spaţului
în care îmi desfăşor activitatea;

o am cunoşinţă şi respect legislaţia în vigoare privind acustica în zonele urbane, în funcţie
de specificul acestora (zone rezidenţale sau protejate, zone comerciale şi/sau turistice),
conform prevederilor O.M.D.R.A.P. nr.3384/2013.

Declaraţia neconformă cu realitatea duce la anularea avizului program de
funcţionare/autorizaţiei de funcţionare nr. ______/____________,

Data Nume şi prenume:
Semnătură:


