
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *442001* Nr. _____________ / ______

                CĂTRE,

Serviciul  Administrare Cimitire Domeniul Public Cluj-Napoca

    Subsemnata/ul ________________________________, domiciliat(a) în loc. ________________, jud 

______   str. _________________,nr. ____, ap._____ ,telefon___________,cu adresa de corespondență în 

loc.___________________ ________________,jud.________,str._________________,nr._______,ap.____ 

prin prezenta solicit transcrierea concesiunii locului de înhumare nr. ______, parcela _______ ,din cimitirul 

____________.

ANEXEZ: ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ:

□  Certificat de moștenitor nr. ______/_______      

□  Contract de donație autentificat sub nr. ______/_______

□ Sentința civila nr. ______/_______

ȘI ÎN COPIE LEGALIZATĂ PENTRU SCUTIREA DE PLATĂ A CONCESIUNII (DACĂ ESTE CAZUL):

□ Hotărârea nr. ______/_______ (Legea 189/2000),      

□ Brevet seria _____ nr. ______ (Legea 341/2004).

□ Legitimație de veteran seria ____ nr. ______ ( Legea 44/1994)

□ Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail: 

________________________________________________

 
DATA_________________         SEMNĂTURA________________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 44 20 01 *

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.



PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *442001* Nr. _____________ / ______

*Se completează la administrație:

Nr.Registru intern:     
      
      Parcelă:            Nr.

Perioada:

T:

D:

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 44 20 01 *

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.


