Durata de completare: 5 minute
Modalitate de completare: olograf sau prin sisteme de tehnoredactare
Modalitate de transmitere: prin completare la sediul ITM-Harghita sau prin
Motivul completării.........................................................................................

Persoana juridică……………………….……
C.U.I.:..……………………………………….
Sediul Social:.………………………………..
Nr.telefon…………………………………….
Persoana de contact…………………………
Nr………………/………………...

Nr. înreg. la ITM Harghita

Către,
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ HARGHITA
Subsemnatul(a) ………………………….………….. in calitate de reprezentant legal al
SC……………………………….. cu sediul social în ……………………… str……………………………
nr…… bloc…. scara…… ap…., CUI……………………, număr de ordine în Registrul Comerţului
J19/……./…….., sau în Registrul special a persoanelor juridice la poziţia nr. ………
cu activitate principală …………………………………..…………. cod CAEN……….…
activitate secundară ………………………………………………… cod CAEN………….
În temeiul prevederilor art.7 alin.2 din Legea nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, coroborat cu art.2 alin.3 din Ordinul nr.1439/1930/2011, alăturat
prezentei
DEPUNEM
o copie a Registrului de evidenţă a zilierilor seria……………. nr……..……………… conţinând
înregistrările din luna………………. anul……….., certificată "conform cu originalul".
Declar că, în luna……………… anul………… au fost înregistraţi un nr. de ………….. zilieri,
respectiv ................. poziții, prestând activitate în următoarele domenii:
Domenii de activitate
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere
c) pescuit şi acvacultură
d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
e) publicitate
f) activităţi de interpretare artistică - spectacole, activităţi-suport pentru
interpretarea artistică - spectacole, activităţi de gestionare a sălilor de
spectacole
g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale
h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
i) activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea
de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare
j) restaurante
k) baruri și alte activități de servire a băuturilor
l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
ț) alte activităţi de alimentaţie n.c.a
u) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Data

CAEN
diviziunea 01
diviziunea 02
diviziunea 03
grupa 823
grupa 731
clasa 9001, 9002
si 9004

Nr zilieri

clasa 0149
diviziunea 5621
clasa 8130
clasa 5610
clasa 5630
clasa 9140
clasa 5629
clasa 5630

Reprezentant legal
____________________________________
(nume, prenume, semnătura şi ştampila)

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile
referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea suntdestinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari
și altor persoane autorizate să-l primească.
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