
Autoritate competentă: Direcţia de Sănătate Publică Bihor 
Nr. înreg …………./…. ./….. /20… 
 
 
  
 

CERERE 
 

Subsemnatul(a),  ………………………………………………………………,  cu domiciliul 
în localitatea ……………………………………………………,  judeţul ………………………….., 
str …………………………………………………………….., bl………../sc……/et………./ap…..., 
posesor/posesoare al/a BI/CI seria ……. nr…………………….,  eliberat de ……………………….  
…………………………….la data de ……………………………………………………………….., 
în calitate de ……………………………………………al …………….……………………………., 
cu sediul în …………………………………………………. , telefon………………………………., 
fax……………………,  solicit ASF pentru unitatea………….……………………………………..., 
…………………,  situată la  (adresa): ………………………………………………………………., 
având ca obiect de activitate  (cod CAEN): …………………………………………………………., 
structura funcţională:  ………………………………………………………………………………. 
  
 
Anexez la cerere documentaţia solicitată,  completă, şi anume: 
1) Memoriul tehnic: 

a. Denumire obiectiv adresa obiectivului; 
b. For tutelar, adresa forului tutelar; 
c. Personal angajat   ( număr - din care personal didactic, personal auxiliar); 
d. Activitatea desfăşurată; 
e. Corp clădire   -nr.  săli de desfăşurare a activităţilor de instruire/educare 

               descriere      ( suprafaţă / paviment / dotări ); 
                           -nr. laboratoare( suprafaţă / paviment / dotări ); 
                           -sală de sport  ( capacitate / dotări / spaţii anexe ); 
                           -anexe social sanitare pentru preşcolari/şcolari/cadre didactice; 
                           -menţionarea modalităţii de împrejmuire a unităţii. 
 f. Modalitatea de asigurare şi distribuire a apei potabile - exemplificare ex. sistem centralizat 
    sau sursă proprie - descrierea acesteia, buletin de analiză apă); 
 g. Modalitatea de evacuare a reziduurilor lichide - exemplificare   (ex. sistem centralizat,  
     instalaţii proprii - descriere); 
 h. Descrierea modului de colectare, neutralizare şi îndepărtare a reziduurilor solide (asigurarea  
     platformei betonate, hidrantului, sursei de apă); 
 i. Modalitatea de asigurare a iluminatului  (natural/artificial); 
 j. Modalitatea de asigurare a microclimatului (încălzire, ventilaţie);  

2) Planul de situaţie cu încadrarea în zonă; 
3) Schiţe sau plan dimensionat cu structura interioară şi de dotări necesare desfăşurării activităţii  
    supuse autorizării, prezentarea circuitelor funcţionale,  schiţa reţelelor de utilităţi; 
4) Acte doveditoare  privind deţinerea legală a spaţiului; 
5) Declaraţie pe propria răspundere referitoare la condiţiile igienico-sanitare; 
6) Alte documente specifice după caz  (după consultarea specialistului D.S.P. Bihor). 
 
 
 
Data  (completării)………………………                                 Semnătura…………………………                
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