MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC
DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
BIROUL CONTROL COMERCIAL, ASISTENŢĂ
ŞI REPREZENTARE A PERSOANELOR FIZICE

În serviciul comunității

Nr.______/ _______2018
ANEXA nr. 1: NOTIFICAREA VÂNZĂRILOR DE LICHIDARE
Comerciantul
.........................................
,
(persoana
juridică/persoana
fizică/asociaţia familială) înregistrat la Oficiul registrului comerţului sub nr.
....................................... , cod unic .............................................. , cu sediul social în
................................................... (adresa)
Numele persoanei responsabile şi funcţia acesteia ...........................………………………………. ,
(asociat unic, asociat, administrator, manager sau orice altă persoană desemnată de
aceştia) CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
În conformitate cu prevederile art. 20-23 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 650/2002, şi ale normelor metodologice de aplicare a ordonanţei
menţionate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 333/2003, notific organizarea unei
vânzări de lichidare pentru produsele specificate în lista de inventar anexată la prezenta
notificare, în perioada .................................…………………………………………………...... , (se va
menţiona perioada)
şi declar pe propria răspundere că mă încadrez în situaţia de mai jos 1) şi îndeplinesc
cerinţele prevăzute de lege:
- încetarea definitivă a activităţii comerciantului
- schimbarea proprietarului/chiriaşului/locatarului/mandatarului, după caz, care
exploatează structura de vânzare
- încetarea din proprie iniţiativă a activităţii comerciantului în 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
Vânzarea de lichidare va avea loc la următoarea locaţie:
Denumirea structurii de vânzare ..............................................
Adresa amplasamentului .................................................. 2)
Completez prezenta notificare cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea
penală.
Data
................
Semnătura autorizată ...........
Acest formular se poate completa şi depune la sediul primăriei localităţii în a cărei rază
teritorială este amplasată structura de vânzare, iar în cazul municipiului Bucureşti, la sediul
primăriilor de sector, după caz, sau se poate transmite prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire.
_________
1) Se marchează cu X una dintre situaţiile din formular.
2) Se completează în cazul în care vânzarea are loc la alt amplasament decât structura de
vânzare în care produsele au fost vândute în mod obişnuit.
Operator de date cu caracter personal nr. 8832
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INFORMARE INITIALA
Subscrisa Primăria Municipiul Odorheiu Secuiesc, cu sediul în Odorheiu
Secuiesc, Piața Varoshaza, nr. 5, județul Harghita, CIF: 4367558, in baza art. 13 din
Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) vă informăm că vom colecta și
prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul notificării organizarea unei vânzări
de lichidare.
Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă:
- [x] prelucrare necesară conformării obligației legale (Art. 6 alin. (1) lit. (c) din
Regulament)
Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajații subscrisei,
operatorul de date cu caracter personal, precum și reprezentanții operatorului de date cu
caracter personal.
Menționăm, că este posibil ca datele Dvs. vor fi transmise și către către alte instituţii,
persoane fizice care desfăşoară o profesie liberă, precum şi societăţi civile profesionale de
executori judecătoreşti în vederea realizării scopului pentru care au fost colectate datele Dvs.
Datele vor fi stocate pe o perioadă determinată, atât timp cât există:
-

[x] în conformitate cu legislația în vigoare atât timp cât avem obligația legală de
a păstra documentele legale în arhiva Instituției noastre.

Vă informăm că aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, precum şi
rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, conform legii, precum şi
dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, dacă considerați ca drepturile Dvs
nu au fost respectate.
Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura
confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate;
vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si vom preveni încălcarea securității datelor cu
caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

Data

Am luat la cunostinta:

Semnatura
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ANEXA nr. 2: LISTA DE INVENTAR PENTRU MĂRFURILE DE LICHIDAT
Comerciantul ......................... (persoana juridică/persoana fizică/asociaţia familială)
Înregistrat la Oficiul registrului comerţului sub nr. .........................
Cod unic ...............................
U.M.
Documentul
(kg, l,
Cantitatea
emis de
Denumirea
Nr. produselor/articolului
preambalate
în
existentă
în
furnizorul
de diverse cantităţi, stocul structurii produsului
crt.
lichidat
m2, buc., seturi
de vânzare
(denumire,
etc.)
număr, dată)
0
1
2
3
4

Data ...............
Semnătura autorizată ..........
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