
Nr. ....................... din ....../..................20...... 

Catre 
COMPARTIMENTUL DE SPECIALITATE AL AUTORITATILOR  
ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI ARAD∗) 

C E R E R E 
pentru înregistrare/vizare a abonamentelor 

şi biletelor de intrare la spectacole 

În conformitate cu Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să 
înregistraţi/vizaţi abonamentele/biletele de intrare la spectacole, prevăzute în tabelul de mai jos: 

Felul, numărul şi data 
documentului de la 
unitatea tipografică 

Numărul de 
abonamente/ bilete 

de intrare 

Tariful 
(lei/buc.) 

Valoarea totală 
(lei) 

Seria abonamentelor/ biletelor 
de la nr. .............................. 
până la nr. .......................... 

TOTAL 

Aceste bilete ne sunt necesare pentru (manifestări artistice/ competiţii sportive) .......................................................... pe care 
le organizăm în (localitatea) ................................................................, sediul ..................................................  (locul 
desfăşurării spectacolului) ........................................................., în perioada (în data de) ................................... 

Persoana împuternicită din partea 
organizatorului de spectacole,  

............................... .................................. 
(prenumele şi  numele) L.S.        (funcţia) 

............................ 
(semnătura) 

1.S-au înregistrat/ vizat ................................................................... abonamente de intrare, în valoare totală de ................ lei. 
2. S-au înregistrat/ vizat ................................................................... bilete de intrare, în valoare totală de ................ lei. 

FUNCŢIONARUL PUBLIC, 
L.S. ......................./...................... 

(prenumele si numele/ semnătura)

∗ ) Se mentioneaza: comunei ……………., orasului ……………………., 
Municipiului ……………………………… Pentru municipiul Bucuresti se mentioneaza: 
Sectorului …………………………… . 
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ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE ORGANIZATORULUI DE SPECTACOLE 
.................................................................................................................. 
Str. ...................................................... nr. ........... bl. ......sc. ..... ap. ....... 
Localitatea ....................... judetul ........................ tel/fax.......................... 
e-mail ................................. 
CODUL DE INREGISTRARE FISCALA .......................................................... 
CODUL UNIC DE INREGISTRARE ............................................................... 
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