NOTIFICARE PRIVIND INIŢIEREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ
CĂTRE [Primăria localității]

mun. Chişinău

DE LA COMERCIANTUL
ROYAL FLOWERS
Denumirea/ N.P.P.

Nr. C096099/2020 din 21.12.2020

1019600017906

IDNO/IDNP

RESORT S.R.L.

Sediul/domiciliul

Tel.

068999923

Republica Moldova, mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea
Trandafirilor, 6, bloc. 2, ap./of. 1, 2038
Fax

timehotelmd@gmail.com

E-mail

Notificăm privind iniţierea activităţii de comerţ în următoarele condiţii:
Pentru unitate comercială
Cod cadastral al încaperii: 0100101.326.02 Tip:
Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 6, bloc. 2, 2038
Bloc locativ NU
Denumirea Time Hotel
Tipul Hotel
Numărul de locuri/boxe/coloane/computer 24
Suprafaţa comercială (m2) 609,40
Dreptul de proprietate sau folosință a terenului

Arenda
(privat/arenda/municipal)

Program de lucru

De la 00:00 pîna la 00:00
Pauza de la pîna la

Zi de odihnă

Activităţi de comerţ desfăşurate:
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

Pentru unităţile de alimentaţie publică:
Capacitatea unităţii comerciale (numărul de locuri/persoane):
Inclusiv la terasă (numărul de locuri/persoane):
Comercializarea producţiei alcoolice:NU
Comercializarea berii:NU
Comercializarea produselor din tutun:NU
Desfăşurarea comerţului ambulant:NU
Comercializarea prin intermediul unităţii mobile:NU
Date privind unitatea mobilă
(la desfăşurarea activităţii de comerţ prin intermediul unităţii mobile):
Tipul
Lungimea
Lăţimea
Înălţimea
Comercializarea prin aparat comercial: NU

Codul CAEM
I 55.10

Date privind aparatul comercial
(la desfăşurarea activităţii de comerţ prin aparat comercial):
Numărul de aparate
Lungimea
Lăţimea
Înălţimea
Anexe:
Tipul documentelor însoțitoare:
Actul care confirmă dreptul de proprietate sau folosință a terenului pe care
este amplasată unitatea comercială

Atașat:
NU

Declar pe propria răspundere că:
1) datele indicate în prezenta notificare şi în anexe sînt veridice şi corecte;
2) întrunesc condițiile legislaţiei în domeniul activităţii de comerţ.
Îmi asum obligaţia:
1) să respect legislaţia în vigoare;
2) să compensez, în conformitate cu legislaţia în vigoare, orice prejudiciu cauzat ca urmare a
nerespectării legislaţiei sau a prezentării, în cadrul prezentei notificări şi al anexelor, a unor date
eronate.
Semnătura solicitantului:
EUGENIU MIŞCHIN
semnat electronic

Data:
21.12.2020

