ANUNŢ IMPORTANT referitor la noul format al registrului de zilieri
Vă aducem la cunoştinţă că începând cu data de 17 iunie 2014 intră în
vigoare Legea nr. 18/07.03.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri, respectiv noul format al registrului de zilieri, prevăzut în anexa nr. 1 din
Legea nr. 18/2014.
La achiziţionarea unui registru pentru zilieri trebuie să aveţi în vedere
faptul că modelul actual al registrului de evidenţă a zilierilor mai poate fi
utilizat numai până la data de 16 iunie 2014, inclusiv. După această data se
va utiliza modelul prevăzut la Anexa nr.1 din legea mai sus menţionată.
Acte necesare eliberării registrului de evidenţă a zilierilor:
1. Cerere tip pentru eliberarea registrului
2. Delegaţie specială pentru ridicarea registrului
3. Copie certificat de înregistrare emis de ORC / Copie certificat de
înscriere în Registrul special a persoanelor juridice
4. Copie Certificat constatator cu domeniul de activitate pentru care
se solicită eliberarea registrului
5. Copie act identitate persoană delegată
Registrul de evidenţă a zilierilor este un document cu regim special şi se
comandă în baza actelor enumerate mai sus care se depun la sediul I.T.M. din
Sibiu , Calea Dumbrăvii, nr. 17.
Important !
1. Comenzile/cererile se centralizează lunar până în data de 05, dată la care
se transmite numărul de registre solicitat la C.N. ,,Imprimeria Naţională” S.A.,
iar comanda este onorată până la sfârşitul lunii.
2. Comenzile/cererile depuse după data de 05 ale lunii se centralizează pentru
comanda din luna următoare.
3. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că această comandă se face numai în
baza cererilor depuse, motiv pentru care nu avem posibilitatea de a comanda
registre în plus faţă de cele menţionate în cererile depuse.
Eliberarea registrului se face numai după achitarea contravalorii de 81,84 lei la
sediul I.T.M. Sibiu sau cu ordin de plată după verificarea extrasului de
cont :
Beneficiar: ITM Sibiu
CF: 12371509
Cont IBAN: RO61TREZ5765005XXX010246
Deschis la: Trezoreria Municipiului Sibiu
Formulare registru zilieri :
Cerere tip registru zilieri
Model formular depunere registru
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