Nr.înreg.la ITM Harghita

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

………………/…………..…….

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) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
e) recuperarea materialelor
f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii
g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
h) publicitate
i) activităţi de interpretare artistică - spectacole, activităţi-suport pentru
interpretarea artistică - spectacole , activităţi de gestionare a sălilor de
spectacole
j) activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie, activităţi de cercetaredezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
k) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste (săpături
arheologice)
l) activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de
parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare
m) creşterea materialului săditor - creşterea plantelor ornamentale, inclusiv
gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi
ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure
n) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
o) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale
p) hoteluri şi alte facilităţi de cazare -; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi
perioade de scurtă durată - tabere de copii (organizate de Ministerul
Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia)
q) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată - cabane
r) activităţi ale bazelor sportive
s) activităţi ale cluburilor sportive
ş) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

Data

CAEN
diviziunea 01
diviziunea 02
diviziunea 03
clasa 3821 şi 3811
grupa 383
grupa 462
grupa 823
grupa 731
clasa 9001, 9002 si
9004
clasa 7211
clasa 7219
clasa 7220
clasa 8130
clasa 0130

clasa 9140
clasa 0149
diviziunea 55
clasa 5520
clasa 5520
clasa 9311
clasa 9312
diviziunea 5621

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

Nr zilieri

