DOMNULE PRIMAR,
COMERCIANTUL
_________________________________________________________________________
înregistrat la Oficiul registrului comerţului sub nr._____________________________cod
unic____________________cu sediul în___________________________________,
str.______________________________, nr.___, ap.__, telefon__________________,
reprezentat prin ______________________________________________ în calitate de
___________________________________, având CNP ___________________________
În conformitate cu prevederile art.20-23 din O.G. nr.99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată şi ale normelor
metodologice de aplicare ale ordonanţei, aprobate prin H.G. nr.333/2003, notific
organizarea unei vânzări de lichidare pentru produsele specificate în lista de inventar
anexată
la
prezenta
notificare,
în
perioada___________________________________________ şi declar pe propria
răspundere că mă încadrez în situaţia de mai jos şi îndeplinesc cerinţele prevăzute de
lege:
- încetarea definitivă a activităţii comerciantului
- schimbarea proprietarului/chiriaşului/locatarului/mandatarului, după caz,
care exploatează structura de vânzare
- anularea/încetarea contractului de închiriere/locaţie/mandat, pentru
structura de vânzare
- întreruperea activităţii comerciale sezoniere în structura de vânzare pentru o
perioadă de cel puţin 5 luni după terminarea operaţiunilor de lichidare
- schimbarea profilului structurii de vânzare
- suspendarea sau înlocuirea unei activităţi comerciale desfăşurate în structura
de vânzare
- modificarea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare
- modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii comerciale în structura de
vânzare
- vânzarea stocului de produse din structura de vânzare de către moştenitorii
legali ai comerciantului defunct
- deteriorarea gravă, din cauza unor calamităţi sau acte de vandalism, a
produselor nealimentare din structura de vânzare
Completez prezenta notificare cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea
penală.
Structura de vânzare este situată la adresa:
Cluj-Napoca, str./p-ţa_______________________________________, nr.____, bl.___,
sc.___, et.___, ap.____.
Obiectul activităţii (coduri CAEN): ______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Data _________

Semnătura,

COMERCIANTUL _________________________________________________________
înregistrat la Oficiul registrului comerţului sub nr.______________________________
cod unic__________________
LISTA DE INVENTAR PENTRU MĂRFURILE DE LICHIDAT
Nr.
crt.

Denumirea
produselor/articolului
de lichidat

Data _________

U.M.(kg, l,
preambalate în
diverse cantităţi,
mp., buc., seturi
etc.)

Cantitatea
existentă în
stocul structurii
de vânzare

Documentul emis de
furnizorul
produsului(denumire,
număr, dată)

Semnătura autorizată __________________

