
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *447010* Nr. _____________ / ______

CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT   FUNERAR

conform Legii nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare

CĂTRE,    
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECŢIA TEHNICĂ
    SERVICIUL REŢELE EDILITARE ŞI TRANSPORT  LOCAL

        Subsemnatul ______________________________ în  calitate  de ___________________ (persoană

desemnată  etc.)__________________  la  ________________________(denumirea  persoanei  juridice,

asociaţiei  familiale  etc.),  cu  sediul/domiciliul  în  ţara  __________________,  localitatea

____________________,  str.____________________,  nr.______,  bl._____,  ap._____,  sectorul/judeţul

___________,  telefon _______________,  fax  _____________,  având CUI/CIF/etc.  ___________/_______

cont nr. _____________________________, deschis la Banca _____________________________, Sucursala

_________________  solicit  acordarea  autorizaţiei  de  transport pentru

______________________________________  (se  menţionează  serviciul  de  transport)

________________________________ şi anexez următoarele documente în copie xerox:

1) copie de pe certificatul de înregistrare la  Registrul Comerţului (O.R.C.)  având codul CAEN 9603 și
certificat constatator actual al societății de la ORC;

2) scrisoare de bonitate financiară;
3) declaraţie  pe  proprie  răspundere  privind  faptul  că  nu  este  implicat  în  niciun  dosar  penal  privind

infracţiuni de natură comercială, privind nerespectarea condiţiilor de plată şi angajare a personalului,
precum şi încălcarea prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

4) declaraţie  pe  proprie  răspundere  prin  care  se  menţionează  mijloacele  de  transport  deţinute  în
proprietate pe care le  doreşte să le  utilizeze în executarea serviciului de transport funerar public  şi
certificatele de înmatriculare cu tipul autovehiculului;

5) declaraţie pe proprie răspundere că nu a executat transport public local;
6) declaraţie  pe proprie răspundere privind  baza materială  pe care o  deţine în  baza  unui contract  de

închiriere şi copie după acestă;
7) autorizaţii sanitare de funcţionare pentru fiecare autovehicul utilizat;
8) taxa de eliberare a autorizaţiei de transport în sumă de 150 lei/bucată, conform H.C.L. nr.109/2010;

     

       Data: ______________                                                    Semnătura: _______________

       Telefon: ____________                                                    Ștampila: ________________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 44 70 10 *

Timp estimativ de completare: 10 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-

Napoca garantează securitatea procesării datelor și  arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul  Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu

protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana

vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.


