
Anexa nr. 3 la Regulamentul aprobat prin HCLOM nr.

AUTORIZAȚIE DE COMERȚ AMBULANT NR. _____

Operatorul economic ___________________________________________ cu sediul social în jud.
__________________, localitatea ______________________, str. _____________________________, bl.
____, sc. ____, ap. ____, înregistrat la ORC sub nr. _____________________, reprezentată prin
______________________________, cu domiciliul în jud. ______________, localitatea ________________,
str. ______________________________, bl. ____, sc. ____, ap. ____, având C.I./B.I. seria ____ nr.
__________, poate desfășura activitate comercială în zona ____________________ oraș Ocna Mureș.

Prezenta autorizație se referă numai la produsele cuprinse în obiectul de activitate, permise de reglementările în
vigoare a se comercializa ambulant.

Temei legal: HCLOM
Este interzisă comercializarea produselor de origine animală fără avizul prealabil al organelor sanitare și sanitar-

veterinare.
La locul de desfășurare a activității operatorii economici au obligația să dețină actele care dovedesc funcționarea

legală (certificat de înregistrare, statutul societății, certificat constatator).
Încălcarea prevederilor legale atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

Primar, Referent,
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