
NOTIFICARE PRIVIND INIŢIEREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ 

 

CĂTRE Primăria mun. Bălți Data 

notificării___________________ 

 

Data încetării activității 

___________________ 

 

DE LA COMERCIANTUL 

Denumirea/numele (numele de familieși prenumele) __________________________________ 

IDNO/IDNP_________________________________ 

Sediul/domiciliul______________________________________________________________ 

Reprezentat de___________________________ în calitate de__________________________ 

Tel.___________________, fax___________________, e-mail_________________________ 

 

Notific iniţierea 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 __________ 
                                  (descrierea) 

 

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 iniţierea activităţii de comerţ se anexează,  următoarele acte: 

1. actul care confirmă împuternicirile reprezentantului –în cazul în care notificarea este depusă prin 

intermediul unui reprezentant; 

2. Regulamentul pieţei, adoptat de comerciant, şi copia de decizie a Consiliului municipal Bălţi de 

creare a pieţei – în cazul pieţelor; 

3. buletinul de identitate a persoanei împuternicirile; 

4. în cazul unităţilor de comerţ, cu excepţia comerţului ambulant, amplasate pe un teren/într-o 

încăpere proprietate publică, la notificare se anexează copia actului care confirmă dreptul de 

proprietate sau de folosinţă, după caz, asupra terenului/încăperii proprietate publică;   

5. extrasul din Registrul bunurilor imobile care confirmă dreptul de  proprietate asupra imobilului; 

6. extrasului din Registrul de  stat al  persoanelor juridice sau din Registrul de stat al 

întreprinzătorilor individuali sau copia de pe patenta de întreprinzător sau certificatul de 

contribuabil; 

7. autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare – în cazul în care desfăşoară activităţi stabilite în 

anexa nr. 2; 

8. autorizaţia sanitară de funcţionare- în cazul în care desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr. 3; 

9. licenţa – în cazul desfăşurării activităţilor de comerţ supuse licenţierii, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

10. 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; 

11. contractul de transportare a deşeurilor semnat în modul stabilit de autoritatea administraţiei 

publice locale. 

 

                     * Toate documentele se prezintă  în original sau copii care sunt certificate prin semnătură de către 

comerciant sau de către reprezentantul său legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


