NR __________/__.__.2018

DOMNULE DIRECTOR GENERAL,
Subsemnatul (a) __________________________________, cu domiciliul în orașul
________________, str._______________________________, nr.___, bl.___, et.___, ap.___,
sector ___, posesor CI seria ____ /nr___________ CNP. ____________________________
reprezentant legal al SC ________________________________ CUI ____________________ cu
sediul în ____________________________________________ vă rog să eliberati acordul pentru
executarera focurilor de artificii în data de _________________, începând cu ora _____, pentru o
perioadă de ______ minute, din locația: București, ______________________________________
_________________________________________________________________ (adresa exactă).
Menționez faptul că focurile de artificii vor fi executate cu materii explozive și obiecte
pirotehnice din clasa/categoria _________________________________________ de către
SC______________________________, cu sediul în __________________________________
________________________________ CUI _______________, reprezentată prin dl./d-na.
_____________________________, care deține autorizația nr.___________________________.
Data__________________
Semnătura/ ștampila ____________________
Telefon contact_______________________.
* Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente în copie/original:
a) Opis documente;
b) Delegaţia (în original) a persoanei care depune dosarul, emisă de societatea care solicită avizul, cu semnătura conducătorului şi
ştampila unităţii, respectiv copii după actul de identitate al solicitantului, a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator de la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului al operatorului economic care execută tragerea;
c) Declaratie pe propria raspundere cu privire la conformitatea documentelor și a datelor prezentate (se completeaza pe verso cererii).
d) Copie după autorizaţia de efectuare a operaţiunilor cu obiecte pirotehnice, conform art.8 din Legea nr. 126/1995 privind regimul
materiilor explozive, republicată şi cu modificările ulterioare (eliberată de ITM / Poliție);
e) Copie după dovadă plată taxa Primăria Sector 2, în cuantum de 300 lei/minut (cf. HCGMB 214/08.06.2017);
f) Planul locaţiei unde se va realiza activitatea în care să fie evidenţiate amplasarea locurilor de muncă, distanţele de siguranţă dintre
obiective, drumuri interioare, căi ferate uzinale, delimitarea teritoriului, căi de evacuare, la scara 1:1000, respectiv plan de situaţie cu
amplasamentul de tragere, zona de cădere, perimetrul de siguranţă şi distanţele faţă de obiectivele care prezintă pericol de incendiu sau
explozie specificate în legislaţia în vigoare, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al PJ/PF autorizate să execute jocuri de artificii;
g) Planul cuprinzând dotările şi amplasarea mijloacelor tehnice pentru combaterea şi prevenirea incendiilor;
h) Declaraţie pe proprie răspundere cu măsurile ce se vor asigura pentru prevenirea şi intervenţia în caz de incendiu, distrugeri sau
vătămări corporale, cum ar fi forţele şi materialele folosite pentru intervenţie, modul de intervenţie, interzicerea accesului persoanelor
neautorizate în perimetrul de siguranţă, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal / administratorul persoanei autorizate să execute
jocul de artificii;
i) Descrierea modului de asigurare a pazei şi a gardurilor împrejmuitoare, a depozitării materiilor prime şi a producţiei finite, precum și a
planului de alarmare şi evacuare a personalului în caz de pericol;
j) Datele de identificare ale personalului (inclusiv nr. telefon) calificat şi autorizat să efectueze operaţiuni cu materiale explozive implicat
în activitatea supusă autorizării şi copii după carnetele de pirotehniști ale acestora, precum și tabel cu produsele pirotehnice ce urmează a fi
folosite (tipuri, clase/categorii, cantităţi) semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocuri de artificii;
*Nota: cererea împreună cu documentația se vor depune la Registratura Poliției Locale Sector 2, numai după confirmarea
documentelor, acordul urmând a fi emis în termen de max. 10 zile calendaristice, perioadă în care se vor efectua verificări cu
privire la datele comunicate și asupra locației indicate. Documentele solicitate în prezenta sunt obligatorii.

