I.

II.

III.

MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL REGISTRULUI
COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL

CERERE
DE ELIBERARE DUPLICAT

Formular nr. 13
Nr. intrare: ............................................
Data : ....................................................

.....................
IV.

Domnule Director,
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. pentru firma: ..................................................................................................................................................................….........
având număr de ordine în registrul comerţului ...................................... cod unic de înregistrare .......…..................…........
în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau a Legii
nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor
familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice cu
modificările şi completările ulterioare, solicit:
3. Eliberare duplicat pentru:
3.1.
certificat de înregistrare
3.2.
certificat constatator care atestă înregistrarea declaraţiilor pe proprie răspundere privind
autorizarea funcţionării
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... .
4. În susţinerea cererii, depun dovada de publicare a pierderii / furtului / distrugerii certificatului(1) / certificatelor(1).
V. Persoana şi domiciliul ales pentru comunicări, potrivit art.28 din Legea nr.26/1990, republicată cu modificările ulterioare:
1. Nume şi prenume: .................................................................................................................................................................... .
2. Adresa: localitatea ............................................................... str. ...............................................................................................
nr. ................... bloc................... scara.............. etaj.............. ap........... judeţ/sector...................................................................
cod poştal............... telefon ..................................... fax ..................................... e-mail .......................................................... .
3.

Solicit comunicarea documentelor care atestă emiterea duplicatului(lor) prin:
poştă
e-mail
biroul eliberări, la sediul instituţiei

VI.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declaraţiile inexacte sunt pedepsite conform legii.
Data: ....................................

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

Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere şi în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 şi Legea nr. 26/1990.

VII.

CERTIFICARE
Subsemnat (ul/a) ......................................................................................... director al Oficiului Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul ..................................................................................... pentru firma .................................................................
............................................................................................................................................................................................................
având codul unic de înregistrare ............................................. nr. de ordine în registrul comerţului ............................................
certific că în locul certificatului de înregistrare seria: ............................................................. / certificatului constatator care
atestă înregistrarea declaraţiilor pe proprie răspundere privind autorizarea funcţionării cu nr. .................... din data ....................,,
s-a emis certificatul de înregistrare cu seria: ............................................ / certificatul constatator cu numărul ............................
şi s-a înregistrat în registrul comerţului la data de .......................................... .
Director .........................
Data: .........................
Notă : (1) Pierderea / furtul / distrugerea certificatului / certificatelor se publică într-un ziar de largă circulaţie.
cod: 11-10-190

