
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *431002* Nr. _____________ / ______

C ă t r e,                                                                                                      -  Model 2 -

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

CERERE
pentru ELIBERAREA ADRESEI PRIVIND SCHIMBAREA DE DESTINAȚIE

- conform LEGII NR. 50/1991, art. 11, lit. n -

                Subsemnatul(a)_______________________________________________,  CNP/CUI

___________________  domiciliat(ă)  în  judeţul  ______________  localitatea

_______________________sector. _____ str. _____________________ nr. _______ bl. _______sc. _______

ap. ______ cod poştal ____________ telefon/fax ________________mobil____________ ,

SOLICIT

eliberarea adresei  privind  certificarea schimbării  de destinație în  conformitate cu Legea  nr.  50/1991,

republicată și completată, art.11, lit. (n) a spațiului situat în 

str.  __________________  nr.  _______  bl.  _______sc.  _______  ap.  ______,  înscris  în  C.F.  nr.

________________ Cluj-Napoca, nr. cad/ top.__________________.

Anexez prezentei:

 Certificatul de Urbanism (pentru schimbare de destinație, conform legii nr. 50/1991, art. 11, lit.n. și 

documentația aferentă care a stat la baza emiterii acestuia)

 Extras C.F. (de informare nu mai vechi de 3 luni) – copie

 Dovada achitării taxei de  5 Lei (conform HCL în vigoare)

Se va bifa căsuţa privind modalitatea de primire a solicitării :

       □ Adresa se va ridica personal de la inspector

       □ Adresa se va expedia prin poştă 

       □ Adresa se va transmite online 

Data ________________                                                  Semnătura _______________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 43 10 02 *

Timp estimativ de completare: 5 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.


