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ACTE NECESARE ELIBERĂRII ACORDULUI DE FUNCȚIONARE 

 

 

Potrivit “Regulamentului privind desfășurarea activităților comerciale pe raza administrativ-

teritorială a orașului Buftea” aprobat prin HCL nr. 12/31.01.2014, în vederea obţinerii acordului 

de funcționare solicitanţii depun o cerere tip (Anexa nr. 1 la Regulament), însoțită de 

următoarele documente: 

a) Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și anexele 

aferente, 

b) Statutul/ actul constitutiv al societății, 

c) Actul care atestă dreptul de proprietate sau de folosință a spațiului pentru sediul social 

și pentru punctul de lucru (după caz: autorizație de construire, proces verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor, contract de închiriere, contract de comodat, autorizație de construire 

pentru schimbarea destinației clădirii – unde este cazul), 

d) Certificatul constator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

e) Copia actului de identitate al administratorului/reprezentantului legal al societății, 

f) Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, care să ateste 

îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale, valabil la data solicitării emiterii acordului de 

funcționare, 

g) Dovada achitării taxei pentru eliberarea acordului de funcționare, 

h) Declarație pe proprie răspundere privind tipul activității desfășurate, conform Anexei 

nr. 2 la Regulament, 

i) Declarație pe proprie răspundere cu privire la  respectarea prevederilor legale privind 

apărarea împotriva incendiilor, 

j) Contract prestări servicii de salubrizare (pentru agenți economici), 

k) Avize/acorduri/autorizații  specifice domeniului de activitate desfășurată de 

comerciant (autorizație de mediu/ PSI/ sanitară/ sanitar – veterinară). 

l) În cazul în care societatea supusă acordului de funcționare desfășoară activități de 

alimentație publică pentru unitățile tip restaurant – cod CAEN 5610 (Rev.2) și tip bar 5630 

(Rev.2) va trebui să atașeze și autorizația de funcționare pentru activitatea de alimentație 

publică. 

Taxa pentru eliberarea acordului de funcționare este prevăzute în Hotărârea Consiliului 

Local al Orașului Buftea privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor 

și taxelor locale, alte taxe speciale și amenzi aplicabile în fiecare an fiscal, în orașul Buftea. 

Pentru anul 2023, conform HCL nr. 186 din 23.12.2022,  taxa pentru eliberarea acordului 

de funcționare este de 118 lei. 

Regulamentul privind desfășurarea activităților comerciale pe raza UAT Buftea poate fi 

consultat accesând site-ul instituției, la adresa http://www.primariabuftea.ro/hcl/2014/12.pdf. 
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