Către UCMR-ADA
Bucureşti, str. Ostaşilor, nr. 12, Sector 1
CERERE DE AUTORIZARE
A COMUNICARII PUBLICE A OPERELOR MUZICALE
IN SCOP AMBIENTAL
Subscrisa __________________________ cu sediul social în localitatea __________________________, str
____________________________, nr.______, bl._____, sc.____, et. ____, ap.____, jud/Sector _____, CUI/CIF ___________________, Nr.
Reg. Com. J ____/____/_______, telefon ____________________, e-mail ______________________, reprezentată prin
___________________________, în calitate de __________________________
În conformitate cu metodologia în vigoare, solicit UCMR – ADA încheierea autorizaţiei licenţă neexclusivă
pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental:
În locaţia1 ____________________________________________________ ( se va indica tipul de utilizare potrivit metodologiei,
ex: restaurant, bar, cafenea, hotel, pensiune etc.)
Denumită _____________________________________ ( se va preciza denumirea comercială a punctului de lucru),
Locaţie situată în:
Judeţ/Sector: ________________
Localitate: __________________
Str: _______________________
Nr. ____, et.____,
Alte date suplimentare de identificare a locaţiei ___________________________________
_________________________________________________________________________
Date suplimentare necesare incheierii autorizaţiei licenta neexclusiva:
Suprafata punct de lucru/locaţie:
Nr. de camere _____________ şi clasificare (stele/margarete) unitate cazare _____________
Nr. autovehicule2: _____________
Perioada pentru care solicit autorizarea: de la ___/___/___ pana la ___/___/____
Anexez: copie certificate inregistrare ONRC, imputernicire in original, tabele privind locatiile privind
locatiile/ autovehiculele detinute (daca este cazul)
Reprezentant legal al societăţii
Nume:
Prenume:
CI seria _____, nr ______, eliberat de _______________, la data de ____________
Semnătura
Data
1

În cazul în care în care se solicită autorizarea pentru mai multe locaţii sau la o adresă se utilizează muzică în mai
multe modalităţi/tipuri (ex.bar, restaurant etc), la cerere se va anexa un tabel semnat de reprezentantul legal al
societăţii în care vor fi menţionate toate locaţiile şi modalităţile-tipurile cu datele de identificare corespunzătoare
pentru fiecare modalitate/tip utilizare, respectiv: denumire punct de lucru (locatie), adresa, suprafata, nr. camera,
clasificare, modalitate de utilizare a muzicii.
2
În cazul autovehiculelor în care se comunică opere muzicale în scop ambiental, la cerere se va ataşa o anexă
semnata în care se vor menţiona nr. de înmatriculare- fiecare autovehicul şi categoria acestuia
( autobuz/autocar/microbuz).

