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C E R E R E 

pentru eliberarea Autorizaţiei de funcţionare pentru parcuri de distracții 

 

 

  Societatea comercială /persoana fizică autorizată/întreprinderea individuală/întreprinderea  

familială,  sub denumirea ................................................................................................................................. 

înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. ........................................, deţinătoare a rezoluţiei Directorului 

ORC nr. ......................, CUI ......................................., având sediul în localitatea ........................................ 

str. ......................................................, nr. .............., bl. .........., sc. ........, ap. ........., tel. …..............………., 

reprezentată prin .......................................................................... în calitate de .............................................. 

domiciliat în localitatea .................................... str. ....................................................., nr. ..........., bl. ........., 

sc. ......., ap. ........, tel. ............................, posesor al codului numeric personal .............................................. 

  Vă rog să aprobaţi eliberarea AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE pentru 

................................................................................ pentru perioada ............................................................. 

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad  nr. 192/2017,  care va 

funcționa la adresa: Arad,  str. ....................................................................................................................... 

  Precizez că în cadrul parcului de distracție/circului vor fi utilizate următoarele dispozitive, 

autorizate ISCIR:  ............................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................  

  

 

 

Data ……………………………………  Semnătura (ştampila) ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Completarea și semnarea prezentului formular reprezintă consimțământul dumneavoastră, în mod voluntar, pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal, furnizate pe această cale, în vederea soluționării cererii depuse. 
Vă facem cunoscut  faptul că Primăria Municipiului Arad prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea tuturor prevederilor 
Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale administrației publice locale. Datele pot fi dezvăluite 
unor terți în baza unui temei justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de 
Regulamentul U.E. nr.679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.  
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECȚIA COMUNICARE 

Serviciul Transport Public Local, Autorizare activități economice 

 

 

 

 

Acte necesare pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare 

 pentru parcuri de distracții 

 

 cerere tip 

 copia certificatului de înregistrare în Registrul Comerțului 

 copa certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului 

 copie certificat de conformitate pentru fiecare echipament în parte; 

 copie autorizația ISCIR  pentru fiecare echipament; 

 copie autorizația de securitate la incendiu; 

 copie contractul de închiriere sau avizul de ocupare a domeniului public; 

 dovada achitării tarifului de eliberare. 

 

Obs.  Toate copiile se predau cu înscrisul “conform cu originalul”,  semnate de solicitant 


