Documente necesare pentru obţinerea licenţei in cazul in care solicitantul este
persoană juridică înregistrată în alt stat membru al Uniunii Europene şi care nu
prestează nici un serviciu/activitate de utilităţi publice din sfera de reglementare a
A.N.R.S.C. în ţările comunitare
Pentru acordarea licenţei unei persoane juridice înregistrată în alt stat membru al
Uniunii Europene şi care nu prestează nici un serviciu/activitate de utilităţi publice din sfera
de reglementare a A.N.R.S.C. în ţările comunitare, aceasta va depune la registratura
A.N.R.S.C. o documentaţie, care va cuprinde următoarele documente, corespondente în ţara
de origine, în traducere legalizată la un birou notarial din România:
a) cerere tip, conform anexei nr. 1 la regulamentul de licenţiere;
b) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu cel mult 15 zile
înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C., în original sau copie legalizată, din
care să rezulte obiectul de activitate corespunzător serviciului/activităţii de utilităţi publice
pentru care se solicită licenţa, valoarea capitalului social, structura acţionariatului, forma de
organizare;
c) copie după certificatul de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului;
d) certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, privind datoriile la bugetul
general consolidat al statului, eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice prin
administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială acestea se află în evidenţă, în original
sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.;
e) certificat fiscal privind taxele şi impozitele locale pentru persoane juridice, eliberat
de Direcţia Impozite şi Taxe Locale a consiliului local în a cărui rază teritorială acestea se află
în evidenţă, în original sau copie legalizată, în termen de valabilitate la data depunerii
documentaţiei la A.N.R.S.C.;
f) copii după situaţiile financiare, întocmite conform prevederilor reglementărilor
contabile în vigoare, aferente exerciţiului financiar anterior; filialele înfiinţate de societăţile
comerciale pe parcursul anului în care depun astfel de cereri vor anexa copiile situaţiilor
financiare ale companiei/societăţii-mamă, aferente exerciţiului financiar anterior;
g) declaraţie pe propria răspundere, semnată de conducătorul societăţii şi ştampilată,
în original, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare
judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii
documentaţiei la A.N.R.S.C.;
h) scrisoare de bonitate financiară emisă de Banca solicitantului, cu cel mult 30 de
zile înainte de data depunerii documentaţiei la A.N.R.S.C.;
i) dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei de licenţiere (54 Lei);
j) copii după cărţile de identitate şi certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor,
respectiv după contractele de leasing şi contractele de închiriere, din care să rezulte dotarea
minimă cu autovehicule necesare pentru prestarea/furnizarea serviciilor/activităţilor pentru
care se solicită acordarea licenţei, conform anexei nr. 10 sau 11 la regulament, după caz;
k) planul de conducere şi organizare a propriei activităţi, pe care intenţionează să-l
aplice în situaţia câştigării unei licitaţii de delegare a gestiunii serviciului/activităţii, semnat
de conducătorul societăţii şi ştampilat, din care să rezulte cel puţin personalul specializat,
calificat şi autorizat pe care intenţionează să-l angajeze pentru prestarea/furnizarea
serviciului/activităţilor pentru care a solicitat licenţa; durata maximă estimată pentru
începerea prestării/furnizării serviciului/activităţii pentru care a solicitat licenţa, în cazul

câştigării unei licitaţii de delegare a gestiunii serviciului/activităţii; proiectul de organigramă;
investiţiile pe care le poate realiza pentru reabilitarea, retehnologizarea şi modernizarea
sistemelor publice, eşalonate pe următorii 5 ani; termenele şi fondurile estimate pentru
obţinerea fiecărui tip de aviz, acord şi autorizaţie necesară prestării serviciului/activităţilor
pentru care a solicitat licenţa; termenele şi fondurile necesare pentru implementarea unui
sistem de management integrat pentru serviciul/activităţile pentru care a solicitat licenţa.
Titularul de licenţă care pe perioada de valabilitate a licenţei nu mai îndeplineşte
condiţia prevăzută la punctul j), are obligaţia să solicite la A.N.R.S.C. retragerea licenţei
acordate.

