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   Anexa nr. 1 

1) S.C. __________________________ SRL   Nesecret 
2) Str. ______________________, nr. ____   Exemplar unic  
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 cu modificările și completările ulterioare, 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 _________________ , tel. ________________, 

fax ____________________ , e-mail _________________________________________ , reprezentată prin 

dl./d-na. _________________________________ , care dețin autorizația nr. ___________________ . 

 
Data depunerii cererii Semnătură (PF/ PJ) 

și stampilă executant 
 
 
 

REZOLUȚIE   PRIMAR: 
Bogdan Nicolae PIVARIU 



 
 

 

Se tipărește pe verso 

 
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. 
 


