
NOTIFICARE DE MODIFICARE A DATELOR  

 

CĂTRE Primăria mun. Bălţi     DATA ___ ______________ 20____ 

 

DE LA COMERCIANTUL 

Denumirea/numele________________________________IDNO/IDNP____________________ 

Sediul/domiciliul________________________________________________________________ 

Reprezentat de__________________________________ în calitate de_____________________ 

Tel.______________________Fax______________________E-mail______________________ 

 

Adresa unităţii comerciale______________________________________________   

Tipul unităţii comerciale _______________________________________________ 

Denumirea unităţii comerciale___________________________________________  

Suprafaţa comercială (m2)______________________________________________   

 

Programul de lucru: ______________________   Zi de odihnă_________________ 

 

 

Activităţi de comerţ desfăşurate: 

_________________________________________Codul CAEM_____________ 

_________________________________________Codul CAEM_____________ 

_________________________________________Codul CAEM_____________ 

 

 

Notificăm despre următoarele modificări în activitatea de comerţ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Declar pe propria răspundere că: 

1) datele indicate în prezenta notificare şi în anexe sînt veridice şi corecte; 

2) întrunesc condiţiile legislaţiei în domeniul activităţii de comerţ. 

 

 

Îmi asum obligaţia: 

1) să respect legislaţia în vigoare; 

2) să compensez, în conformitate cu legislaţia în vigoare, orice prejudiciu cauzat ca urmare a 

nerespectării legislaţiei sau a prezentării, în cadrul prezentei notificări şi al anexelor, a unor date 

eronate. 

 

Numele ______________________________ Semnătura _________________                    L.Ş. 

 

 

 

 

La notificarea privind modificarea datelor se anexează următoarele documente: 

 

1. actul care confirmă împuternicirile reprezentantului- în cazul în care notificarea este 

depusă prin intermediul unui reprezentant; 

2. copia buletinului de identitate al comerciantului sau conducătorului întreprinderii;  



3. copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat 

al întreprinzătorilor individuali ori, după caz, copia de pe patenta de întreprinzător-în 

toate cazurile; 

4. originalul înştiinţării privind recepţionarea notificării de iniţiere a activităţii de 

comerţ. 

 

În anumite cazuri, la notificarea privind modificarea datelor se anexează şi: 

a) regulamentul pieţei, adoptat de comerciant, şi copia de pe decizia consiliului municipal 

Bălţi de creare a pieţei- în cazul pieţelor; 

b) actul care confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă  a terenului pe care este amplasată 

unitatea comercială (decizia privind atribuirea terenului pentru construcţia şi amenajarea 

pieţei, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, contractul de 

arendă/comodat sau, după caz, un alt act)-în cazul unităţilor de comerţ amplasate 

nemijlocit pe terenuri propietate publică; 

 

* Toate copiile documentelor sunt vizate de conducătorul firmei sau persoana împuternicită, prin 

semnătura acestuia şi ştampila umedă a întreprinderii, şi sintagma „copia este identică cu 

originalul”. 

 

 


