NOTIFICARE VÂNZARE DE LICHIDARE
DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul
al comerciantului

_, CNP

(persoană fizică / persoană juridică / asociaţia familială)
înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
cod unic
cu sediul în
, str.
nr.
, ap.
, telefon
.
Locul de desfăşurare a activităţii: localitate ______________, str./p-ţa
nr.
, bl.
, sc.
, et.
, ap.
.
Obiectul activităţii:

reprezentant

,
,

În conformitate cu prevederile art. 20-23 din O.G. nr.99/2000-republicată privind
Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări şi completăr prin Legea nr. 650/2002
şi ale normelor metodologice de aplicare a
ordonanţei menţionate, 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.

Data

Semnătura

Comerciantul
(persoană fizică / persoană juridică / asociaţia familială)

înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.
unic

cod

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 _______________

VÉGKIÁRUSÍTÁSI ÉRTESÍTÉS
Polgármester Úr!
Alulírott _______________________________, személyi száma (CNP)____________________,
az általam képviselt kereskedő neve: ___________________________________________________
(természetes személy /jogi személy/ családi vállalkozás)
kereskedelmi nyilvántartási hivatali bejegyzési száma: __________________________, adószáma (CUI):
_______________________________________, székhelye: helység: ___________________________,
utca:_____________________________, szám:___, lakrész:____, telefon: _______________________.
A cég telephelye (a tevékenység lebonyolításának a helye): település _____________________,
utca/tér_______________, szám:______, tömbház:_______, lépcsőház:_______, emelet:______ ,
lakrész: ____.
A tevékenység tárgya:

A piaci termékek értékesítéséről és a piaci szolgáltatások nyújtásáról szóló, újraközölt, – a
2002/650. sz. Törvénnyel módosított és kiegészített formában jóváhagyott – 2000/99. sz.
Kormányrendelet 20–23. cikkeinek, valamint ennek a rendeletnek a 2003/333. sz. Kormányhatározattal
elfogadott végrehajtási utasításai értelmében a Polgármesteri Hivatal tudomására hozom, hogy a
_________________________ időszakban megtartom a mellékelt leltári jegyzékben felsorolt termékek
végkiárusítását. Saját felelősségemre nyilatkozom, hogy az alább megjelölt helyzetben vagyok, és
teljesítem a törvény által előírt feltételeket:
- a kereskedő tevékenységének a végérvényes beszüntetése
- a kereskedelmi létesítményt (ki)használó tulajdonos/bérlő/haszonbérlő/ meghatalmazott
személyének a kicserélődése
- a kereskedelmi létesítmény használatára vonatkozó bérleti/ haszonbérleti/megbízói
szerződés lejárta/felmondása
- a szóban forgó létesítményben folytatott időszakos kereskedelmi tevékenységnek a
végkiárusítási műveletek lezárása utáni legkevesebb 5 hónapra történő megszakítása
- a szóban forgó kereskedelmi létesítmény profiljának a megváltozása
- a szóban forgó létesítményben folytatott kereskedelmi tevékenységek valamelyikének a
felfüggesztése vagy helyettesítése
- az árusítási felület használati feltételeinek a megváltozása
- a szóban forgó létesítményben végzett kereskedelmi tevékenységek folytatására vonatkozó
feltételek megváltozása
- a létesítményben található termékkészletnek az elhalálozott kereskedő (természetes
személy) jogos örökösei általi kiárusítása
- a kereskedelmi létesítményben található nem élelmiszer jellegű termékeknek a természeti
csapások vagy súlyos garázdaság okozta jelentős állagsérelme.
A jelen értesítést annak a ténynek az ismeretében nyújtom be, hogy a hamis nyilatkozattételt a
törvény bünteti.
Dátum

Aláírás

___

A _________________________________________________________________________
( természetes személy /jogi személy/ családi vállalkozás)

nevű/elnevezésű kereskedő; kereskedelmi nyilvántartási hivatali bejegyzési száma: __________________,
adószáma (CUI): _________________,

A VÉGKIÁRUSÍTÁSRA KERÜLŐ TERMÉKEK LELTÁRI JEGYZÉKE
Sorszám

A végkiárusításra
kerülő termékek/
cikkek megnevezése

Dátum

Mértékegység (kg, l, - A kereskedelmi
os/-es kiszerelésben, létesítményben
m2, db, … db-os
található teljes
csomagolásban stb.)
készlet

A szállító által kiállított
okmány (megnevezés,
szám, kelet)

Aláírás _____________

