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DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI PENTRU 

JOCURILE DE ARTIFICII PE RAZA SECTORULUI 1 

1. Copie C.I  

2. Copii de pe autorizatiile emise in baza art. 8 din Legea 126/1995, modificata si 

completata, eliberate de Inspectoratele Teritoriale de munca si avizate de Inspectoratele 

Judetene de Politie sau dupa caz D.G.P.M.B.  

3. Acord din partea proprietarului locaţiei unde se desfăşoară  jocul de artificii (ex. Parc 

Herăstrău, curtea A.D.P Sector 1, Curte restaurant, etc.) 

4. Declaratie pe proprie raspundere prin care sa se specifice ca au fost luate toate masurile 

pentru prevenirea producerii de incendii, distrugeri sau vatamari corporale, semnată şi 

ştampilată de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii 

5. Dovada privind achitarea taxei la casieria Direcţiei Generale de Taxe şi Impozite Locale 

Sector 1 sau prin virament, cont bancar ……………. pentru evenimentele particulare -  

300 lei/min – conform H.C.G.M.B nr. 214 din 06.08.2017. 

NOTĂ: Sunt exceptate de la plata taxei stabilite, evenimentele de interes local, național sau internațional, precum și 

manifestațiile cultural-sportive desfășurate de Primăria Sectorului 1și/sau de Primăria Municipiului București (Vezi 

Regulament)  

 Documentatia va fi depusă la sediul Primăriei Sectorului 1 din Bdul. Banu Manta nr. 9, cu 

cel putin 15 zile lucratoare, inainte de efectuarea jocului de artificii pentru a primi un 

număr de înregistrare. 

 Termenul legal de emitere a acordului prevăzut la art. 1 este de maximum 10 zile, termen 

care curge de la data depunerii documentaţiei complete 

 Acordul pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice îşi pierde 

valabilitatea dacă acesta nu s-a desfăşurat la data, ora şi locul stabilit. 

 În cazul în care se modifică data şi ora desfăşurării acţiunii, solicitantul poate reveni 

pentru obţinerea unui nou acord în baza documentaţiei depuse anterior, cu obligaţia de a 

anexa la cerere un nou acord de la proprietarului locației pe a cărei rază teritorială se va 

organiza jocul de artificii cu articole pirotehnice.  

 Dacă documentele prezentate sunt incomplete, lipsurile constatate se comunică 

solicitantului în cel mult 5 zile lucrătoare după înregistrare. 

 În situația în care a fost plătită taxa iar jocul de artificii nu s-a mai desfășurat se depun 

următoarele documente: 

- Cerere de restituire a sumei depusă la casierie; 
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- Dovada că jocul nu a mai avut loc de la proprietarul locației sau avizul negativ de la 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov sau alte documente doveditoare 

cu semnătură și ștampilă. 

 

        De asemenea vă aducem la cunoștință, respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 

307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

respectiv art. 11, 12 și 13 din Ordinul nr. 14/2009  pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de 

apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber 


