
NOTIFICARE DE MODIFICARE A DATELOR PRIVIND 

ACTIVITATEA DE COMERŢ 

 

CĂTRE Primăria mun. Bălţi  Data 

notificării_________________ 

 

Data încetării activității cu 

termen__________________ 

 

DE LA COMERCIANTUL 

Denumirea/numele (numele de familie și prenumele) _______________________________ 

IDNO/IDNP__________________________________ 

Sediul/domiciliul____________________________________________________________ 

Reprezentat de______________________________în calitate de_____________________ 

Tel.____________________, fax___________________, e-mail_____________________ 

 

Notific modificarea activităţii de comerţ în următoarele condiţii: 

 

Pentru unitatea comercială: 

Adresa_____________________________________________________________________ 

Amplasamentul/piața/evenimentul___________________________,locul/nr.____________ 

Numărul cadastral_____________________________ 

Denumirea unității comerciale__________________________________________________ 

Tipul_______________________________________ 

Suprafaţa comercială (m
2
)__________ 

Suprafaţa totală (m
2
)__________ 

Suprafaţa comercială a terasei (m
2
): 

– de sine stătătoare __________ 

– aferente unității de alimentație publică___________ 

– de sezon ____________ 

Numărul de:  

locuri de prestări servicii__________: fixe_________, ambulante__________  

boxe__________: fixe__________, ambulante__________  

coloane__________ 

computere__________: fixe_______, ambulante__________  

altele (____________________) ___________: fixe_______, ambulante__________  
(descriere)    

 

Pentru unitatea de alimentaţie publică: 

capacitatea unităţii comerciale (numărul de locuri/persoane) _________________, inclusiv la: 

– terasă aferentă (numărul de locuri/persoane) _____________________________ 

– terasă de sine stătătoare (numărul de locuri/persoane) _____________________________ 

– terasă de sezon (de vară)(numărul de locuri/persoane)___________________ 

 

Date privind programul de activitate: 

Activitatea în: 

Zile de lucru: _______________________________, ora: de la ________ până la _________ 

Zile de odihnă_______________________________ 

Zi cu program redus:________________, ora: de la _____ până la _________ 

Pauza în: 

Zile de lucru, ora: de la _______ până la _________ 



Zi cu program redus, ora: de la _______ până la _________ 

 

Activităţi de comerţ desfăşurate conform CAEM, la nivel de 4 simboluri (cifre): 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Comercializarea producției alcoolice/vinului/berii 

Comercializarea produselor din tutun 

Comerţul ambulant 

Prestarea de servicii prin unități de comerț ambulant aferente unității  

fixe 

Bloc locativ 

Terenul de amplasare a unității comerciale este de domeniu: 

a) privat, indiferent de faptul dacă deponentul este proprietar, locatar sau 

arendaș; 

b) public, deținut prin arendă sau locațiune; 

c) public, cu amplasarea unității de comerț ambulant 

 

DA/NU 

DA/NU 

DA/NU 

 

DA/NU 

DA/NU  

 

 

DA/NU 

DA/NU 

DA/NU 

Date privind unitatea de comerț ambulant: 

Tipul _____________________________ 

Lungimea___________, lăţimea___________,înălţimea ______________,                                                 

suprafața totală______________ 

 

Date privind aparatul comercial(la desfăşurarea activităţii de comerţ prin aparat comercial): 

Numărul de aparate ________  

Lungimea__________, lăţimea_____________, înălţimea ________________(pentru fiecare 

aparat în parte) 

 

Anexe: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Declar pe propria răspundere că: 

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

2) întrunesc condiţiile legislaţiei în domeniul activităţii de comerţ. 

 

Îmi asum obligaţia: 

1) să respect legislaţia; 

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

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

 

_____________________________                                               __________________ 
(numele de familie și prenumele)                                                                                                                      (semnătura)  

 

 

 

 

 

 



 

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. copia înştiinţării privind recepţionarea notificării de iniţiere a activităţii de comerţ; 

5. depunerea notificării de iniţiere sau de modificare a activităţii de comerţ implică 

achitarea de către deponent autorităţii administraţiei publice locale a unei plăţi de 

notificare în mărime de 100 de lei. Dovada achitării plății de notificare se prezintă odată 

cu depunerea notificării, pe suport fizic sau electronic, în funcție de modalitatea de 

achitare, precum și de forma depunerii notificării; 

 

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

 

1. regulamentul pieţei, adoptat de comerciant, şi copia de pe decizia Consiliului municipal 

Bălţi de creare a pieţei - în cazul pieţelor; 

2. 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”. 

 


