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Persoana juridică……………………….……   Nr. înreg. la ITM Harghita 

C.U.I.:..……………………………………….     

Sediul Social:.………………………………..   

Nr. telefon……………………………………. 

Persoana de contact………………………… 

Nr. ………………/………………... 

 
 
 
 

Către,  
 

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC Ă HARGHITA 
 
 

 
Subsemnatul (a) ………………………………........................... în calitate de reprezentant 

legal al SC………………………………….…………….....................……………, cu sediul social în 

…………………………………. str.…………………………nr…… bloc….scara……ap…., 

CUI…………………………, număr de ordine în Registrul Comerţului J......../….…./…....….., sau în 

Registrul special a persoanelor juridice la poziţia nr. ….............................…… cu activitate principală 

………………………………..........................…….…. cod CAEN……........… şi activitate secundară 

……………………………………………................… cod CAEN………........................ 

În temeiul prevederilor art.7 alin.2 din Legea nr.52/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, coroborat cu 

art.2 alin.3 din Ordinul nr.1439/1930/2011, alăturat prezentei 

 

D E P U N E M  

 

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 număr 

de ……….....….. zilieri, reprezentând ................ poziţii, prestând activitate în următoarele domenii: 
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Domeniu de activitate  Nr. zilieri Domeniu de activitate  Nr. zilieri 
agricultura, vanatoare si 
servicii anexe, cu exceptia 
crescatorilor de animale in 
sistem semiliber, traditional 
si transhumanta 

diviziunea 
01 

 activitati de organizare a 
expozitiilor, targurilor si 
congreselor 

grupa 823  

silvicultura, cu exceptia 
exploatari forestiere 

diviziunea 
02 

 publicitate grupa 731  

pescuit si acvacultura diviziunea 
03 

 activitati de interpretare artistica 
– spectacole 
activitati suport pentru 
interpretarea artistica – 
spectacole 
activitati de gestionare a salilor 
de spectacole 

clasa 9001 
 

clasa 9002 
 
 

clasa 9004 

 

colectarea, tratarea si 
eliminarea deseurilor 
nepericuloase 

clasa 3821 
si 3811 

 activitati de cercetare-dezvoltare 
in stiinte sociale si umaniste 
(sapaturi arheologice) 

clasa 7220  

recuperarea materialelor grupa 383  activitati desfasurate in sere, 
spatii verzi, parcuri si gradini 
zoologice 

cod 0141  

comert cu ridicata al 
produselor agricole brute si 
al animalelor vii 

grupa 462     

 
TOTAL ZILIERI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Data        Reprezentant legal 
 

         ______________    ____________________________________
                       (nume, prenume,semnătura şi ştampila)  
       ………………….. 
 


