






acordului;

Acordului temporar.
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Activitățile temporare pot fi desfășurate de 
către agenții economici - persoane fizice au-
torizate, întreprinderi individuale, între-
prinderi familiale și societăți comerciale, în 
baza acordului pentru desfășurarea activi-
tăților temporare emis de Primarul Sectorului 
4 al Municipiului București.
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Activitatea temporară (de comerț de 
mic detaliu sau comerț de 
întâmpinare) se va desfășura 
civilizat, cu respectarea normelor 
privind:
a. respectarea amplasamentelor;
b. afișarea datelor de identificare;
c. igiena și sănătatea publică;c. igiena și sănătatea publică;
d. protecția consumatorului;
e. securitatea la incendiu (după caz);
f. proveniența și calitatea mărfurilor;
g. utilizarea caselor de marcat și a 
mijloacelor de cântărit autorizate;
h. protecția muncii;
i. ordinea și liniștea publică;i. ordinea și liniștea publică;
j. asigurarea și păstrarea curățeniei în 
zona publică ocupată, iar prin 
funcționare să nu creeze disconfort 
spațiilor învecinate;
k. asigurarea expunerii estetice a k. asigurarea expunerii estetice a 
mărfurilor și afișarea în mod vizibil a 
prețurilor;



CONDIȚII DE AMPLASARE TERASE SEZONIERE

mai sus.
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- cerere tipizată
- CI administrator firmă / CI și împuternicire
- certificat de înregistrare de la ONRC
- certificat constatator pentru sediu social cu activitate / secundar cu activitate / 
activitate desfășurată în afara sediilor, după caz, conform legii nr. 26/1990 
privind Registrul Comerțului, cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv a legii nrespectiv a legii nr. 359/2004, privind simplificarea formalităților la 
înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice autorizate, 
întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și persoane juridice cu 
modificările și completările ulterioare.
- act constitutiv al societății (statut actualizat) sau certificat de înregistrare 
mențiuni și rezoluția emisă de ONRC în baza prevederilor OUG 44/2008. 
- schiță amplasament solicitat în 2 exemplare.
- acorduri, avize, autorizații, ale instituțiilor de specialitate prevăzute de - acorduri, avize, autorizații, ale instituțiilor de specialitate prevăzute de 
legislația în vigoare (unde este cazul).
- alte documente în funcție de specificul activității solicitate și în funcție de 
natura juridică a terenului.
- certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul 
local.
- dovada taxei de utilizare a domeniului public la eliberarea acordului.

a. ÎN FAȚA PROPRIILOR UNITĂȚI COMERCIALE:
- cerere tipizată
- CI administrator / CI și împuternicire
- acordul de funcționare pentru spațiu
- plan de situație; planșe foto în 2 exemplare
- certificat fiscal care atestă faptul că nu are datorii la bugetul local
- dovada taxei de ocupare a domeniului public la eliberarea acordului.- dovada taxei de ocupare a domeniului public la eliberarea acordului.
b. ÎN FAȚA PROPRIILOR UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ - TERASE:
- - cerere tipizată
- CI administrator / CI și împuternicire
- autorizație privind desfășurarea activității de alimentație publică
- plan de situație; planșe foto în 2 exemplare
- certificat fiscal care atestă faptul că nu are datorii la bugetul local
- negație PMB că amplasamentul solicitat nu face parte dint- negație PMB că amplasamentul solicitat nu face parte dintr-o arie protejată
- aviz urbanism privind ocuparea domeniului public emis de PMB sau PS4
- declarație de impunere
- dovadă taxă utilizare domeniu public la eliberarea acordului. 6



Eliberarea acordului
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Depunerea dosarului pentru eliberarea 
acordului



- amplasament și
suprafață autorizată;
- obiectul de activitate
autorizat;

- tipul de mobilier aprobat;
- normele de estetică și igienă 
publică;
- normele privind securitatea la 
incendiu;
- cerințele și criteriile ce au stat la - cerințele și criteriile ce au stat la 
baza eliberării acordului;

- existența unor reclamații 
întemeiate, la constatarea 
instituțiilor abilitate;
- alte prevederi impuse de 
legislația în vigoare.
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