Terasă alimentație publică

SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE

Către,
Primăria Municipiului Satu Mare
Subscrisa societate ..............………………………………………….……………. cu sediul
în ………….………………….., Str. ......….................…................……. Nr. .....… Bl. …...., Ap. .......
cod poştal ......................., cu nr O.R.C. ……/………/………….., C.U.I. ………………………….
Email............................................................................................., reprezentată prin
administrator (Nume şi prenume) .......………………………………….. telefon …………................
Vă rugăm ca în baza HCL 345/2021 să autorizaţi o terasă cu caracter sezonier, aferentă
unităţii noastre situată în Satu Mare, str. …………........................................................…… nr……..
Pentru unitatea noastră a fost emisă autorizația de funcționare nr. ............./ .............., pentru activitatea
(CAEN) 5610 Restaurante și/sau 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Terasa este

nou amplasată / modificată față de anul anterior

reamplasată în condițiile autorizate anul anterior
Terasa va avea următoarele caracteristici (detaliile de material utilizat şi structură):
- Suprafaţa ocupată: ......………....mp pe perioada ......................................................................................
- structură – platformă (podest/mochetă/etc) ………............ acoperită cu (mochetă, /etc)….............................
- tip mobilier (scaune, etc) .......………………………..........………............................................................
- împrejmuirea terasei (gărduleţ/plante ornamentale/fără îngrădire): …………….…….................................…
- învelitoarea monocromă a terasei (copertină/ umbrele monocrome/ etc): ........………………......................
Anexa conţine:
- plan de amplasare /simulație din care să rezulte exact amplasamentul solicitat și distanțele față de
spațiile de locuit învecinate în toate direcțiile;
- plan de detaliu din care să rezulte materialul construcției, culorile folosite, mod de acoperire, mod de
amplasare, mod de aranjare al scaunelor și a meselor, mod protecție consumatori, etc.;
- alte detalii specifice (de ex. fotografia zonei unde se doreşte viitoarea terasă , simularea în

sistem (3D) modelului de terasă, etc. )
Doresc ca răspunsul/comunicarea/autorizația să îmi fie comunicat(ă) prin:
Ridicare personală de la Serviciul Relații cu Publicul
Email pe adresa: .................................................................................................................................
Am luat la cunoştinţă faptul că terasa se va amplasa doar DUPĂ aprobarea scrisă din partea
Municipiului Satu Mare, în condiţiile care vor fi stabilite de Comisia de Aprobare a Ocupării
Domeniului Public
Subsemnatul declar prin prezenta că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi
pentru îndeplinirea atribuţiile legale ale instituţiei. Am luat la cunoştinţă că datele de mai sus şi din actele anexate vor fi
prelucrate de PRIMĂRIA SATU MARE cu respectarea prevederilor Regulamentelor (UE) 679/2016 „privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor” cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Semnătură şi ştampilă: ………........………….......

