
Autorizarea liberei initiative conform Legii 300/2004 
 

Conditii : 
- domiciliu stabil de municipiul Bacau ; 
- persoane peste optsprezece (18) ani ; 
- calificare în activitatea solicitata dovedita (unde este cazul) ; 
Autorizarea se face in doua etape, Primaria fiind obligata sa asigure 
relatia si cu R.C. Bacau. 
 
  Etapa I : - Rezervare denumire 
- cerere de rezervare ; 
- copii carte/buletin indentitate (2) si original (si membrii daca este 

cazul) ; 
- taxa rezervare 18 RON – activitatea conform notei de calcul întocmite 

de personalul institutiei noastre dupa aproximativ o saptamana ; 
 

Etapa a II –a : Autorizrea propriu-zisa : 
- cerere de autorizare ; 
- declaratie privind înscrierea regeelementarilor specifice; 
- declarattie privind îinregistrarea ca platitor sau neplatitor de TVA; 
- cazier fiscal(Camera 304 D.G.F.P.S. Bacau – Razboieni); 
- act locuinta legalizat la notar; 
- acordul (co)proprietarului locuintei(daca solicitantul nu este proprietar 

(unic)); 
- certificat medical (adeverinta) ; 
- 570 RON taxa autorizare (DITL Bacau); 
- certificat fiscal (DITL); 
- act calificare sau scoala; 
- în cazuri generale – minim 10 clase; 
- în cazul inexistentei unei diplome sau adeverinte – copie dupa carte de 

munca ; 
- cazuri speciale : exemplu – taximetrie – copie permis ; 

 
Daca solicitantul doreste precizarea unui anumit loc de desfasurare a 

activitatii – actul pe spatiu. 
De remarcat ca aceasta precizare nu substituie  autorizatia de 

functionare emisa de autoritatea locala competenta. 
- 50 RON – achitati conform notei de calcul întocmite de personalul 

Primariei (suma ce va fi vizata în contul O.R.C. Bacau) ; 



• Autorizatia  si certificatul de înregistrare emis de O.R.C Bacau 
vor fi eliberate dupa contactarea telefonica a solicitantului. 

• În cazul asociatiilor familiale membrii vor prezenta aceleasi 
documente cu exceptia formularelor oferite de Primarie, actelor 
doveditoare  privind domiciliul si a celor privind domiciliul si a 
celor privind taxele. 

• La depunerea documentatiilor se vor prezenta si documentele in 
original. 

 
 


