
   CAMERA DE COMERŢ
    ŞI INDUSTRIE

 Judeţul

 CERERE VERIFICARE DISPONIBILITATE

  ŞI / SAU REZERVARE FIRMĂ

Formular nr. 1

Nr. intrare...................................................

Data : .........................................................

Subsemnat (ul/a) ..........................................................................................., domiciliat în .......................................................,

str.(1) ....................................................................................................................., nr. ......, bloc. ......, scara. ...., etaj ...., ap. .......,

judeţ/sector ..............................................., telefon(2) ............................... , act identitate .............................., seria ...................,

nr..........................., C N P (3)_____________, eliberat de ................................, la data .............................,

în calitate de(4) .............................................................., prin(5)......................................................................................................,

solicit verificare disponibilitate şi / sau rezervare firmă(6) pentru :

                                   autorizare şi înregistrare                                        modificare

Aria geografică de solicitare a verificării disponibilităţii şi / sau rezervării firmei :

 în judeţ        
(7) în judeţele ..............................................................................................................................................................................

                         ..............................................................................................................................................................................
(7) la nivel naţional

Notă : (1) Se completează, după caz, cu P-ţa, B-dul, Calea, Şos., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc. ;
           (2) Se completează cu prefix - număr ;
              (3) Se completează numai de persoanele care deţin calitatea de comerciant PF sau după caz, de reprezentantul PJ ;
               (4) Se completează cu calitatea pe care solicitantul o deţine ( comerciant, împuternicit, asociat, administrator etc. ) ;
               (5) Se completează de împuternicit cu denumirea actului ( procură, delegaţie avocaţială, delegaţie de serviciu ), nr. , data,
               organul emitent ;
             (6) Termenul de rezervare firmă este de cel mult trei luni de la  data înregistrării cererii ;
          (7) În aceste situaţii dovada de disponibilitate se eliberează după verificarea efectuată de O.N.R.C.
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Stabilirea firmei se face la opţiunea şi pe răspunderea comerciantului; oficiul registrului comerţului răspunde numai de
exactitatea datelor furnizate pe baza acestei cereri.

Referitor activitate principală

Domeniul principal (grupa  CAEN) ______ ....................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Activitate principală (clasa CAEN) ________...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................



CERERE VERIFICARE DISPONIBILITATE ŞI/SAU REZERVARE FIRMĂ                                Nr. intrare : .............................   data : ..............................

Nr. crt.                         Denumiri propuse în ordinea preferinţelor                                                                      Denumire rezervată

1

2

3

Data : ............................................                                                           Semnătura, .....................................

Notă : (1) Se completează, după caz, cu P-ţa, B-dul, Calea, Şos., Intr., Aleea, Prelungirea, Comuna etc. ;
           (2) Se completează cu prefix - număr ;
           (3) Se completează cu calitatea pe care o deţine ( comerciant, asociat, administrator etc. ) .

Pag. 2

Persoana de contact desemnată potrivit art. 28 din Legea nr. 26/1990

Nume şi prenume ........................................................................................................................................................................,

localitatea ............................................................................., str(1). ............................................................................................,

nr. ................., bloc................., scara............, etaj............, ap..........., judeţ/sector.......................................................................,

căsuţa poştală.............., cod poştal.............., telefon(2)..........................., .........................., fax(2)........................, ........................,

e-mail................................................................................................,în calitate de(3)......................................................................

Întocmită într-un exemplar, pe proprie răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte precum şi săvârşirea de acte de
concurenţă neloială sunt pedepsite conform legii .


