R O M Â N I A - MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
INSPECTORATUL DE POLIŢIEI AL JUDEŢULUI___________

REZOLUŢIA MANAGERULUI UNITĂŢII

Nr. ……………………… din ………………………
(Se completează de către organul de poliţie)

NOTIFICARE

Subsemnatul
( numele de familie )

fost (ă)

( prenumele )

fiul / fiica lui

şi

( nume anterioare )

( tata )

născut(ă) în data de

( mama )

în
(ziua, luna, anul)

(localitatea)

( judeţul / sectorul )

cu domiciliul în
localitatea
( numărul )

Alte date :

( blocul )

( Şos. / B-dul / Str. / Aleea / Intrarea )
( scara )

( apt. )

( codul poştal )

Cetăţenie

Act de identitate seria

( judeţul / sectorul )

naţionalitate
nr.

CNP
S

Reşedinţa

A

A

L

L

Z

Z

N

N

N

N

N

,
( localitatea )
( numărul )

Profesia

( blocul )

( Şos. / B-dul / Str. / Aleea / Intrarea )
( scara )

( apt. )

( codul poştal )

locul de muncă

tel. acasă

( judeţul / sectorul )

funcţia

tel. serv

mobil

rog să-mi eliberaţi o DOVADA în vederea procurării unei arme neletale cu destinaţia
agrement
arbaleta
arc
panoplie

utilitară

autoapărare
arme scurte cu gaze

arme cu destinaţie industrială
arme de asomare
arme cu tranchilizante
harpoane
pistoale de alarmă şi semnalizare
pistoale de start
arme de recuzită

colecţie
arbalete şi arcuri destinate tirului

tir sportiv
arbalete şi arcuri destinate tirului sportiv

militare
pistoale alarmă

arme de panoplie
arme de recuzita

pist.semnalizare

Eliberarea CERTIFICATULUI DE DEŢINĂTOR şi înscrierea armei în acest document.

………………………………… D a t a

.………………………………… Semnătura

APROB
REFERAT
cu propunere de clasare

Întrucât arma marca ___________________________ seria ____________________ cal. __________,
a fost înscrisă în certificatul de deţinător (permisul de armă) seria _____________ şi a fost înregistrată în RNA la data de,
____________ vă rog să aprobaţi clasarea lucrării.
Lucrator de poliţie,
Notificarea se completează cu litere majuscule iar situaţiile corespunzătoare se marchează cu X *

C

Cu factura

certificat moştenitor

chitanţa vamală

nr

ordin/dispoziţie recompensă

din

eliberată de
a procurat arma neletală cu destinaţia
agrement
arbaleta
arc
panoplie

utilitară

autoapărare
arme scurte cu gaze

arme cu destinaţie industrială
arme de asomare
arme cu tranchilizante
harpoane
pistoale de alarmă şi semnalizare
pistoale de start
arme de recuzită

colecţie
arme scurte cu gaze
arbalete şi arcuri destinate tirului
arme de panoplie
arme de recuzita

marca

tir sportiv
arbalete şi arcuri destinate tirului sportiv

seria

militare
pistoale alarmă
pist.semnalizare

calibrul

s-a eliberat (a fost înscrisă în) certificatul de deţinător

seria

CN

.nr

din

la data

Lucrarea a fost soluţionată de
gradul, numele şi prenumele poliţistului

semnătura poliţistului

INSTRUCTAJ
Subsemnatul ________________________ am luat la cunoştinţă următoarele:
Posesorii armelor neletale au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea
armelor la domiciliu sau reşedinţă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor
neautorizate la acestea şi să nu existe pericol de vătămare corporală (art.60 din Legea
295/2004)
Posesorii certificatelor de deţinător au dreptul să poarte asupra lor doar o singură
armă neletală, destinată pentru autoapărare, dintre cele procurate în mod legal.
Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare în următoarele
condiţii:
- în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte
locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege.
dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau
substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare sau de natură să genereze o
stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa (art.62 din Legea 295/2004).
Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale destinate pentru autoapărare, pot
face uz de armă numai în poligoane autorizate sau în caz de legitimă apărare, ori stare de
.Notificarea se completează cu litere majuscule iar situaţiile corespunzătoare se marchează cu X*
necesitate (art. 63 din Legea 295/2004)
Semnătura______________________

