I.
MINISTERUL JUSTIŢIEI

II.

III.
Formular nr. 1

CERERE
OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL

ORCT - număr şi dată înregistrare:
...................................................................

verificare disponibilitate firmă

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului număr şi dată înregistrare:

rezervare denumire firmă
.....................

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

Stabilirea firmei se face la opţiunea şi pe răspunderea solicitantului; oficiul registrului comerţului răspunde numai de
exactitatea datelor furnizate pe baza acestei cereri.
IV.
1. Subsemnat (ul/a) ........................................................................................................, domiciliat în ..........................................….,
str. ...................................................................................................................., nr. ........, bloc. .........., scara. ......, etaj ......, ap. ....….,
judeţ/sector ........................................, telefon ............................. , act identitate ............................., seria ........., nr. .................…....,
eliberat de ......................................................................, la data ......................…...., CNP/NIF .........................................................,
în calitate de ........................................................, prin .........................................................................................................................,
conform .........................................................................................................................................................................................…... .
2. solicit verificare disponibilitate şi / sau rezervare firmă(1) pentru :
autorizare şi înmatriculare

schimbare denumire

schimbare sediu în alt judeţ

schimbare sediu din alt judeţ

3. Aria geografică de solicitare a verificării disponibilităţii şi / sau rezervării firmei:
în judeţ
(2)

în judeţele ..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
(2)

la nivel naţional /
în situaţia în care denumirea nu poate fi rezervată la nivel naţional, solicit rezervarea pe aria judeţelor
în care aceasta este disponibilă.
4.

În vederea obţinerii acordului prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, solicit înaintarea prezentei cereri la:
Secretariatul General al Guvernului

Prefectura ..................................................................... .

V. Referitor activitate principală
Domeniul principal (grupa CAEN) ⏐__⏐__⏐__⏐ .............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Activitate principală (clasa CAEN) ⏐__⏐__⏐__⏐__⏐........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Notă : (1) Dovada rezervării firmei este valabilă trei luni de la data emiterii acesteia;
(2) În aceste situaţii, dovada de disponibilitate se eliberează după verificarea efectuată de O.N.R.C.
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CERERE VERIFICARE DISPONIBILITATE ŞI/SAU REZERVARE FIRMĂ

Nr. intrare : ............................. data : ..............................

VI.
Nr.
crt.

Denumire rezervată
(nume, prenume,
semnătură referent)

Denumiri propuse în ordinea preferinţelor

1.

2.

3.

VII. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare(1) :
1. Nume şi prenume: ......................................................................................................................................................................... .
2. Adresa: localitatea ..............................................................., str. ...................................................................................................,
nr. ..................., bloc..................., scara.............., etaj.............., ap..........., judeţ/sector.......................................................................,
cod poştal................, telefon ....................................., fax ....................................., e-mail .............................................................. .

Solicit comunicarea dovezii care atestă efectuarea rezervării firmei în registrul comerţului prin:

3.

poştă

e-mail

biroul eliberări, la sediul instituţiei

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

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

Semnătura .....................................

Notă: (1) Rubricile din casetă se completează numai în cazul în care persoana diferă de solicitantul cererii.
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