Cerere de modificare privind:
- adresa sediului profesional / datele de contact / nume mediator(i) sau/si denumirea formei de
exercitare a profesiei de mediator / înființare sediu secundar
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul(a),………………………………………………………………………………………………,
posesor
al
C.I./B.I.
seria………,nr………………………………………….,CNP……………………………………………….,domiciliat,în…………………………
…………………………………………...................................................................................,având
calitatea
de
mediator conform Hotărârii nr. …………….. din data de……………………………., emisă de Consiliul de Mediere în
baza Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu sediul profesional
în………..…………………………………………………………………………………………………………, având cod fiscal nr.
………….………………..din data de…………………………….., vă rog să aprobaţi modificarea(se va scrie dupa caz,
modificarea
intervenita)……………………………………………………………………………………………………....cu
actualizarea datelor, după cum urmează:
1. Denumirea formei de exercitare a profesiei:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Adresa sediului profesional:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Date de contact:
Telefon fix/mobil ……………………………………………………………
Fax…………………………………………………………………………………
E-mail…………………………………………………………………………….
Web site…………………………………………………………………………
4. Alte modificari..................................................................
Anexez următoarele documente în copii certificate “conform cu originalul” şi semnate de mine:
-C.I.;
- Hotărâre prin care am primit avizul Consiliului pentru forma de exercitare pentru care solicit modificarea;
-Legitimaţia de mediator, vizată la zi, sau doavada achitării taxelor profesionale la zi - copie.
-Actul prin care fac dovada modificării intervenite.
În plus, pentru schimbarea sediului / inființarea unui sediu secundar /
schimbarea denumirii formei de exercitare, anexez:
1. Doua acte aditionale la actul de infiintare al sediului profesional, care sa ateste schimbarea sediului profesional /
infiintarea sediului secundar / schimbarea denumirii formei de exercitare – original –
2. Dovada spatiului pentru noul sediu profesional principal sau secundar (contract incheiat intre proprietar si Biroul
de Mediator ) - copie certificata olograf "Conform cu originalul" si semnata. Daca se schimba denumirea formei de
exercitare, atunci trebuie facută dovada spatiului pentru sediul profesional cu noua denumire (contract incheiat
intre proprietar si Biroul de Mediator cu noua denumire ) - copie certificata olograf "Conform cu originalul" si
semnat.
3. Declarație pe proprie răspundere cu datele care vor putea fi înscrise în Tabloul Mediatorilor (Anexa 2A)
4. Pentru inființarea unui sediu secundar sau schimbarea sediului principal trebuie făcută și dovada plății taxei în
cuantum de 100 lei.
5. In vederea schimbarii numelui, trebuie trebuie făcută și dovada achitarii unei taxe de 20 lei pentru emiterea unei noi
legitimatii.

Data,

Semnătura,

