
1/10 

Î N     A T E N Ț I A     ! 
CETĂȚENILOR 

și 
PERSOANELOR  FIZICE  ȘI  JURIDICE 

 
implicate în 

ORGANIZAREA  ȘI  DESFĂȘURAREA  DE  SPECTACOLE / MANIFESTĂRI  CU 
JOCURI  DE  ARTIFICII  CU  ARTICOLE  PIROTEHNICE  DE  DIVERTISMENT 

 
 
Având în vedere că în cadrul tuturor evenimentelor din ziua de astăzi apare tot mai stringentă 

necesitatea organizării unor adevărate spectacole pirotehnice tot mai grandioase pe cer cu jocuri de 
artificii, care, să rămână în amintirea tuturor participanților, indiferent dacă vorbim de petreceri 
private, cununii, nunți, botezuri, aniversări, ședințe foto sau orice tip de eveniment 
organizat de instituțiile publice, autoritățile publice locale (primării) sau companii, societății 
comerciale, agenți economici, ONG-uri (gen concerte, festivaluri, spectacole, comemorări,  etc.), 
vă recomandăm să vă informați din surse autorizate și să apelați la specialiști/societăți și 
agenți economici avizați de instituțiile abilitate în domeniu înainte de a vă planifica orice formă de 
manifestare care să includă aceste așa zise „SURPRIZE ORGANIZATE PE CER” deoarece pe plan 
internațional și național au fost și sunt elaborate mai multe directive, legi și regulamente referitoare la 
activitățile care presupun fabricarea, comercializarea, punerea în circulație, deținerea, transportul, 
păstrarea, depozitarea, experimentarea și utilizarea articolelor pirotehnice destinate focurilor de artificii 
indiferent de natura și proveniența acestora. 

 
Pe lângă acestea, trebuie luat în considerare și factorul penal ce ține de aplicarea unor 

sancțiuni ce prevăd lipsirea de libertate sau cel de ordin financiar, prevăzute de legislația 
în vigoare din domeniu, atât pentru cetățeanul neavizat care intenționat sau neintenționat 
eludează legea cât și pentru persoanele fizice și juridice autorizate și/sau neautorizate ce 
nu respectă normativele. 

De aceea vă recomandăm prudență și înțelepciune în luarea deciziilor. 
Adresați-vă întotdeauna persoanelor fizice și juridice autorizate pentru a evita 

eventualele neplăceri. 
 
 
Astfel, în Legea nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive, republicată în M.Of. 

nr. 177/22.03.2014 se precizează următoarele: 
Extras din legislație 

‹‹ Art. 291. - Obiectele artizanale de distracție, fabricate și confecționate pe bază de amestecuri 
pirotehnice, trebuie să aibă inscripționate în limba română denumirea, clasa din care fac parte, 
instrucțiunile de folosire, termenul de garanție, precum și pericolele care apar la păstrarea, 
depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze 
cumpărătorului o declarație de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, 
organelor de control prevăzute în prezenta lege." 
Art. 294. - Se interzic persoanelor fizice confecționarea și importul de obiecte de distracție pe bază de 
amestecuri pirotehnice de tipul petarde și rachete din clasele II-IV. Persoanelor fizice le sunt interzise 
vânzarea și folosirea în public a obiectelor artizanale de distracție fabricate sau confecționate pe bază 
de amestecuri pirotehnice, cu excepția celor aprobate prin norme metodologice de către Ministerul 
Administrației și Internelor. 
Art. 295. - Persoanele juridice autorizate pot folosi obiecte artizanale de distracție pe bază de 
amestecuri pirotehnice numai în locuri deschise, cu luarea tuturor măsurilor tehnice de protejare a 
persoanelor asistente. Stabilirea locului, a perioadei de desfășurare și a măsurilor de ordine 
publică revine autorităților administrației publice locale. 
............ 
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Art. 32 (1) Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în 
acest sens şi numai în locurile autorizate în condițiile legii. 
(2) Spațiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja în afara imobilelor cu destinația 

de locuit, în condițiile stabilite prin normele tehnice prevăzute la art. 28 din Legea nr. 126/1995. 
Art. 33 Se interzic confecționarea, deținerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă 

operațiuni cu materii explozive de către persoanele fizice sau juridice neautorizate. 
Art. 34 (1) Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment 

numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a 
mediului. 

(2) Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii: 
a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepția perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de 

interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale; 
b) la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuinței cu până la 4 niveluri şi la mai puțin 

de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri; 
c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de 

depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze; 
d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele 

chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie; 
e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre; 
f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu 

aglomerări de persoane; 
g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.›› 

 
1. ACORDUL pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice este actul emis, în 

baza legii, de către Primării și Inspectoratele pentru Situații de Urgență Județene, după 
verificarea măsurilor luate pentru prevenirea situațiilor de urgență, în conformitate cu 
prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. 

 
2. Organizarea de jocuri de artificii cu articole pirotehnice de divertisment din 

categoriile/clasele 2, 3 şi 4 precum și T.1 și T.2, este permisă numai în condițiile în 
care există: 

ACORDUL scris al (formular tip – Anexa nr. 2):  
- PRIMĂRIEI, administrației publice locale (se depune o cerere emitere acord – 

formular tip Anexa 1a), 
- Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” Județul Cluj – formular 

tip - Anexa nr. 1, 
și AVIZUL - Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, 
pe a cărui rază se execută jocurile respective (conf. art. 34, pct. 3 din Legea nr. 126/1995, 
privind regimul materiilor explozive, republicată în M.Of. nr. 177/22.03.2014). Nerespectarea 
prevederilor art. 34 din lege, constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 
6.000 lei conf. art. 38, pct. 2, sancțiunile contravenționale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor 
juridice). 

 
ACORDUL pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se emite la 

solicitarea persoanelor autorizate să execute jocuri de artificii cu articole 
pirotehnice (conf. art. 3 din Ordin Nr. 1045/ I.G. din 29 august 2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole 
pirotehnice). 

 
Termenul legal de emitere a ACORDULUI prevăzut la alin. 1 este de maximum 10 zile, 

termen care curge de la data depunerii documentației complete, (conf. art. 6, pct. 6 
din Ordin nr. 1045/ I.G. din 29 august 2007 cu modificările și completările ulterioare). 

Emiterea ACORDULUI pentru desfăşurarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se 
eliberează pe formular-tip, conf. Anexei nr. 2. 
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3. Conform Art. 8 pct. (3) din Legea nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive, 
republicată în M.Of. Nr. 177/22.03.2014, 

Persoanele care produc, dețin, transferă sau comercializează articole pirotehnice, precum şi 
persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligația de a obține 
autorizația din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Județean (ITM) sau Inspectoratul Județean 
de Poliție (I.J.P.) pe raza cărora își desfășoară activitatea, după caz. 

 
4. PERSONELE FIZICE AUTORIZATE care execută lucrări, cu caracter temporar, de 

prospecțiuni şi explorări geologice sau în cadrul intervențiilor cu mijloace 
antigrindină sunt obligate să anunțe Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) şi 
Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) în raza cărora se află localitățile unde își vor desfășura 
activitatea, cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor, conf. art. 13 din 
Legea nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive, republicată. 

 
Persoanele fizice nu au dreptul să dețină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să 

experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice (include și artificiile) dacă 
nu fac dovada calității de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoană 
juridică autorizată şi înregistrată conform prevederilor legale. 

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment 
numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului. 

 
SE INTERZICE - folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii: 

▪ între orele 24,00 şi 6,00, cu excepția perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes 
local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale; 

▪ la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri şi la mai puțin de 
100 m față de cele cu peste 4 niveluri; 

▪ la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de 
depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze; 

▪ la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele 
chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie; 

▪ în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre; 
▪ pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale şi în spații deschise cu 

aglomerări de persoane; 
 

Dacă doriți să organizată un spectacol pirotehnic cu jocuri de artificii trebuie să aveți în 
vedere următoarele aspecte legale: 

▪ spectacolele cu jocuri de artificii cu materiale pirotehnice din clasele/categoriile II, III, IV 
respectiv T1 și T2 pot fi făcute doar de către persoane fizice/societățile autorizate să desfășoare 
activități în acest domeniu; 

 
5. Acte necesare persoanelor fizice/ societăților autorizate - în vederea obținerii 

ACORDULUI/ AVIZULUI de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean 
Cluj/ Inspectoratul Județean de Poliție Cluj pentru executarea spectacolelor cu 
jocuri de artificii cu articole pirotehnice: 

a) cerere-tip – 2(două) exemplare, (conf. anexei nr. 1 din Ordin Nr. 1045/ I.G. din 29 august 
2007);  

b) tabel cu datele tehnice ale produselor pirotehnice care urmează să fie folosite pentru 
desfăşurarea jocului de artificii, înscrise pe tipuri, categorii, calibre, semnat şi ștampilat de 
reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii - două exemplare; 

c) declarație pe propria răspundere cuprinzând măsurile ce se vor asigura pentru prevenirea 
şi intervenția în caz de incendiu, distrugeri sau vătămări corporale, cum ar fi forțele şi 
materialele folosite pentru intervenţie, modul de intervenţie, interzicerea accesului persoanelor 
neautorizate în perimetrul de siguranță, semnată şi ștampilată de reprezentantul legal al 
persoanei autorizate să execute jocul de artificii – 2(două) exemplare; 

d) plan de situație la scara de 1:500 cuprinzând zona de tragere, zona de cădere, perimetrul de 
siguranță şi distanțele față de obiectivele care prezintă pericol de incendiu sau explozie 
specificate la art. 34 alin. 2 din Legea nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive, 
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republicată în M.Of. nr. 177/22.03.2014, semnat şi ștampilat de reprezentantul legal al 
persoanei fizice autorizate să execute jocul de artificii - 2(două) exemplare; 

e) copie de pe ACORDUL administrației publice locale pe a cărei rază teritorială se va organiza 
jocul de artificii cu articole pirotehnice; 

f) opis cu documentele depuse pentru avizare joc de artificii – 2(două) exemplare, (conf. 
Anexei nr. 3 din Ordin Nr. 1045/ I.G. din 29 august 2007); 

 
NOTĂ 1 

Obținerea ACORDULUI de la administrația publică locală - Primăria Florești pe a cărei 
rază teritorială se va organiza spectacolul de artificii, se obține pe baza CERERII - formular tip 
conform Anexa nr. 1a și a câte 1(un) exemplar din documentele de la pct. 5 lit. a), b), c) și d) de 
mai sus; 

Termenul de depunere a CERERI de emitere a ACORDULUI de către administrația 
publică locală – Primărie Florești, va fi cu minim 5 zile calendaristice lucrătoare înaintea depunerii 
documentelor pentru emitere acord de la celelalte instituții (ISUJ/IPJ) sau cel puțin 15 zile 
calendaristice lucrătoare până la data programată pentru executarea jocului de artificii cu articole 
pirotehnice. 

ACORDUL de la administrația publică locală - Primăria Florești (conf. Anexei nr. 2 din 
Ordin Nr. 1045/ I.G. din 29 august 2007) se emite în 2(două) exemplare în original, unul la solicitant și 
unul la emitent. 

 
NU SE EMIT ACORDURI de către Inspectoratele pentru Situații de Urgență în următoarele 
situaţii: 

a) atunci când se constată la verificarea documentelor depuse, precum şi în teren nerespectarea 
măsurilor de siguranță prevăzute de reglementările tehnice în vigoare; 

b) dacă folosirea articolelor pirotehnice se face în situațiile interzise de lege. 
 

Dacă solicitanții nu se prezintă pentru ridicarea acordului, precum şi a documentațiilor depuse 
care au stat la baza emiterii acestuia, în termen de 60 de zile de la data emiterii, documentele 
respective sunt clasate şi îndosariate potrivit reglementărilor în vigoare. 
 
De reținut 

ACORDUL emis în formular tip conform anexa nr. 1 și 2, pentru organizarea jocului de artificii cu 
articole pirotehnice își pierde valabilitatea dacă acesta nu s-a desfășurat la data, ora şi locul 
stabilite, (conf. art. 12, pct. 1 din Ordin inspectorului șef al IGSU Nr. 1045/ I.G. din 29 august 2007). 

 
În cazul în care se modifică data şi ora desfășurării acțiunii, se poate reveni pentru obținerea unui 

nou acord în baza documentației depuse anterior, cu obligația de a anexa la cerere un nou acord de la 
administrația publică locală pe a cărei rază teritorială se va organiza jocul de artificii cu articole 
pirotehnice. 

 
Posesorii acordurilor au obligația de a le păstra în bune condiții, împreună cu documentele vizate 

spre neschimbare, şi de a le prezenta, la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, 
potrivit legii. 

 
INTOCMIT, 

Inspector de Protecție Civilă 
Ref. sup. Vasile COȚOFREI 
L.S. 
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MODEL - Cerere tip de emitere ACORD de catre ISU Jud. Cluj 
 
 
 
 
 
 

 

 
ANEXA Nr. 1 

la normele metodologice 
 

S.C. ___________________ Nesecret 
Str. _____________, nr. ____ Exemplar nr. ___   
Tel. fix/mobil _________________ 
Fax. _______________  

C.U.I. ____________ 
J _________________ 

 
 
Către, 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului ............../ 
Domnului inspector-șef 

 
 

CERERE 
de emitere a acordului pentru organizarea jocului de artificii 

cu articole pirotehnice nr. .......... din .......... 20..... 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata ...................................., cu domiciliul în județul ..................., 
municipiul/orașul/comuna ........................., sectorul/satul .................., str. ........................... nr. 
......., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., codul poștal .........., telefon ........., fax .............., e-mail 
.................., în calitate de .................. la ........................, în conformitate cu prevederile art. 34 din 
Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată în M.Of. Nr. 177/22.03.2014, 
solicit: 

1. verificarea măsurilor ce se vor asigura privind prevenirea și intervenția în caz de incendiu, 
distrugeri sau vătămări corporale prevăzute în documentația anexată; 

2. emiterea acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice, ce se va 
desfășura în ........................................... . (locul, data, ora). 
Anexez documentele prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul inspectorului 

general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 1.045/I.G./2007, conform opisului. 
 
Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul. 
    
 Data . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lege5.ro/Gratuit/hazdgny/legea-nr-126-1995-privind-regimul-materiilor-explozive?d=2018-06-24
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MODEL - Cerere tip de emitere ACORD – administrația publică locală – Primăria Florești 
 

 
 
 

 
Registratură Primărie 

Nr. _____________ din _____________ 
 

 

 
 

 
 

 Anexa nr. 1a 

1) S.C. ___________________ SRL Nesecret 
2) Str. _____________, nr. ____ Exemplar nr. ___   
Tel. fix/mobil _________________ 
Fax. _______________  

C.U.I. ____________ 
J _________________ 

 
CERERE 

de emitere a acordului pentru organizarea jocului de artificii 
cu articole pirotehnice 

Nr. _______ din ___.___ . ________ 

Către, 

DOMNUL PRIMAR AL COMUNEI FLOREȘTI 
 

Subsemnatul(a)/ Subscrisă(SC) _______________________________________________ , cu 
domiciliul/ sediul în comuna(sector)/orașul ________________________________ , cod ___________ 
str. ___________________________________________ , nr. ___ , bl. ___ , et. ___ , ap. ___ , vă rog 
să eliberați ACORDUL conf. art. 34 pct. 3 din Legea nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor 
explozive republicată în M.Of. nr. 177/22.03.2014, în baza documentelor depuse conf. art. 5 pct. 1 din 
Ordinul Inspectorului General al IGSU nr. 1.045/I.G./2007, pentru executarea focurilor de artificii cu 
articole pirotehnice din clasele 2, 3, 4, și T1. Și T2, în data de _________________  , ora _________, 
pe o perioadă de _______  minute, din locația _____________________________________________ 
_____________________________________, cu ocazia _____________________________________ 
___________________________________________________________. 

 
      Telefon contact _______________________. 

(al solicitantului PJ/PF) 

 
 
Menționez faptul că focurile de artificii vor fi executate de S.C. __________________________, 

cu sediul în localitatea ______________________ , cod poștal ____________ str. ________________ 
_________ , nr. ____ , bl. ____ , et. __ , ap. ___ , având CUI _______________ , telefon _________, 
fax ________________ , e-mail _________________________________________ , reprezentată prin 
dl./d-na. _________________________ , care deține autorizația nr. ______________ . 

 
Data depunerii cererii Semnătură (PF/ PJ) 

și stampilă executant 
 

REZOLUȚIE   PRIMAR: 
Bogdan Nicolae PIVARIU 



7/10 

 
 
 
 

 
 

 
ÎN ATENȚIA PERSOANELOR JURIDICE/ FIZICE, avizate - autorizate 
 

Lista documentelor care se depun în COPIE pentru emiterea acordului de 
Organizare/executare jocuri de artificii cu articole de divertisment din categoriile 2, 3 și 4 
respectiv T1 și T2 pe raza administrativ-teritorială a comunei Florești jud. Cluj. 
 
 

 

 

 
* la CERERE se anexează următoarele documente în COPIE cu vizele anuale și autorizările în 
domeniu: 
 

1. certificat de înregistrare persoană juridică avizată pentru deținerea, manipularea, 
folosirea de articole pirotehnice; 

2. persoană fizică (pirotehnist) autorizată pentru folosirea și executarea jocurilor de 
artificii cu articole pirotehnice; 

3. autorizație valabilă eliberată de ITM și Inspectoratul de Poliție a executantului (cu viza 
anuală); 

4. contract încheiat între beneficiar și executant; 

5. planul/schița locului de tragere, scara 1:500; 

6. tabel nominal cu materiale/produsele/articole pirotehnice folosite (denumire produs, 
denumire comercială, caracteristici, clasa, cantitatea folosită, furnizor). Se semnează și 
se stampilează; 

7. declarație pe propria răspundere (se poate tipări pe verso la cererea de emitere acord). 
se semnează și se ștampilează; 

 
Nota: cererea se va depune la Registratura Primăriei comunei Florești cu cel puțin 5 zile 

calendaristice lucrătoare, înaintea depunerii documentelor pentru emiterea acordului 
de la celelalte instituții (ISUJ / IPJ), sau cel puțin 15 zile calendaristice lucrătoare până 
la data programată pentru executarea jocului de artificii cu articole pirotehnice – 
tehnoredactată conf. modelului anexat mai sus. Se poate prelua documentul model și 
completa/modifica conform necesităților. 

 
*Documentele solicitate (copie) în prezenta sunt obligatorii. 
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MODEL - Acord emis de catre ISU Jud. Cluj 
 
 

 
 
 

ANEXA Nr. 2 
la normele metodologice 

ROMÂNIA 

MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

al Județului .................../Municipiului București 

 
 

ACORD 
pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice 

nr. ..................... din ............. 20 .... 
 
 

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. .......... din ............. 20....., adresată de ......................... 
................................................, cu domiciliul/sediul în județul ................., municipiul/orașul/comuna 
......................., sectorul/satul .............., str. ........................ nr. ....., bl. ......., sc. ..., et. ..., ap. ..., 
codul poștal ..................., telefon ................., fax .............., e-mail ..............., în baza prevederilor 
art. 295 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată în M.Of. Nr. 
177/22.03.2014, se emite acordul pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice în 
......................................................................................................................... . (locul, data, ora). 
 

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul acord pentru 
organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice. 

Acordul este valabil numai însoțit de documentele, vizate spre neschimbare, care au stat la baza 
emiterii acestuia. 
 
Inspector-șef, 
............................ 
(numele și prenumele, semnătura) 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lege5.ro/Gratuit/hazdgny/legea-nr-126-1995-privind-regimul-materiilor-explozive?d=2018-06-24
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MODEL - ACORD emis de către Primăria comunei Florești 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA Nr. 2a 
la normele metodologice 

ROMÂNIA 

MINISTERUL PUBLIC 
PRIMĂRIA COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ 

 
 

ACORD 
pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice 

nr. ................. din ....... 20 ..... 
 
 

Ca urmare a depunerii cererii de emitere a acordului de către Primăria Florești, înregistrată 

cu nr. ______________ din ______.20_____, adresată de dl/dna 

________________________________ reprezentant al _____________________________________, 

cu domiciliul/sediul social în județul ____________ municipiul/orașul/comuna ____________________, 

satul ________________, str. _________________________________ nr. ________, bl. _____ , sc. 

___ , et. __ , ap. ____ , cod poștal ____________ , telefon _______________________ , fax 

_______________________ , e-mail ________________________________________________, în 

baza prevederilor articolului art. 1 pct. e) și art. 10 din Legea nr. 126/1995, privind regimul 

materiilor explozive, republicată în M.Of. Nr. 177/22.03.2014, și a documentelor depuse în copie 

conf. art. 5 pct. 1, se emite ACORDUL, formular tip conf. Anexei nr. 2 din Ordinul nr. 

1.045/I.G./2007, pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice de divertisment în raza 

administrativ-teritorială a comunei Florești în data de ____.____._______ pentru locația 

___________________________________________________ (locul, adresa exactă), începând cu ora 

_________ (ora), timp de ________ (minute), cu ocazia ______________________________________ 

____________________________________________________________________(denumirea/ numele 

evenimentului organizat). 

 

Acordul s-a emis în baza documentelor vizate și a celor întocmite, prezentate conform opisului 

(anexa nr. 3 la norme metodologice) spre neschimbare, pentru organizarea jocului de artificii cu 

articole pirotehnice. 

Acordul emis de administrația publică locală - Primăria Florești se atașează în copie la 

documentele ce se prezintă pentru obținerea acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole 

pirotehnice de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” județul Cluj și Inspectoratul de 

Poliție Județean Cluj. 

 
Inspector de Protecție Civilă 
Numele și Prenumele 
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L.S.


