
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *447004* Nr. _____________ / ______

                                               
CERERE  PENTRU  ACORDAREA  AUTORIZAŢIEI   RENT  CAR  

CĂTRE
PRIMARIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECŢIA TEHNICĂ
 SERVICIUL REŢELE EDILITARE ŞI TRANSPORT PUBLIC LOCAL

            Subsemnatul ……………………………..  în calitate de……………..……..la…………………..........,

cu  sediul/domiciliul  în   ţara………………………...…,  localitatea  .............………………………..,

str………………..………..,  nr………,  bl…….,  sc…...,  et…….,  ap……,  judeţul…………………….,

telefon…………………...,  având  CUI/CIF  …………......vă  solicit  acordarea  autorizaţiei  pentru  ..........

……………..(se  menţionează  modalitatea  de  închiriere     cu    sau     fără     conducător  auto)

……………………..............…………..

             Anexez următoarele documente în copie xerox:

1. certificatul de înmatriculare cuprinzând anexa cu inspecţia tehnică periodică valabilă si cartea de identitate
a  autoturismului  din  care  să  rezulte  că  acesta este  deţinut  de  către transportatorul autorizat  respectiv  în

proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.
2.  chitanţa cu suma de  150 lei,   reprezentând taxa  pentru eliberarea autorizaţiei/autorizațiilor în  regim de

închiriere.
3. contract individual de muncă al angajatului/angajaților, în cazul închirierii autovehiculului cu conducător

auto.
4. certificat de pregătire profesională a conducătorului auto, eliberat de ARR.

5. CUI – certificat de înregistrare la Registrul Comerțului ca transportator, personă juridică.
6. certificat constatator actual al societății eliberat de ORC.

    

   Data_________________                                  Numele şi prenumele_______________________

   

   Telefon ______________                                  Semnătura şi ştampila_______________________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 44 70 04 *

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.


