
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *451012* Nr. _____________ / ______

CĂTRE,
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII, TERENURI
Str. Moţilor nr. 3

 Subsemnatul(a)/Subsemnații:

1. ______________________________________

3. ______________________________________

2. _______________________________________

4._______________________________________

5.______________________________________  în  calitate  de  succesori  ai  defunctului

__________________________________________,   /  proprietari  ai  imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-

Napoca, str. ___________________________, nr._______, ap._____, judeţul Cluj, cu domiciliul în localitatea:

1.___________________,judeţul _____________strada_____________________nr._______bl.____ap. ____,

2.___________________,judeţul _____________strada_____________________nr._______bl.____ap. ____,

3.___________________,judeţul _____________strada_____________________nr._______bl.____ap. ____,

4.___________________,judeţul _____________strada_____________________nr._______bl.____ap. ____,

5.___________________,judeţul _____________strada_____________________nr._______bl.____ap. ____, 

identificați  prin:

1. C.I./B.I.  seria _ _ numărul . _ _ _ _ _ _, C.N.P. _______________,

2. C.I./B.I.  seria _ _ numărul . _ _ _ _ _ _, C.N.P. _______________, 

3. C.I./B.I.  seria _ _ numărul . _ _ _ _ _ _, C.N.P. _______________,

4. C.I./B.I.  seria _ _ numărul . _ _ _ _ _ _, C.N.P. _______________,

5. C.I./B.I.  seria _ _ numărul . _ _ _ _ _ _, C.N.P. _______________,

Prin  prezenta  solicităm  prelungirea  termenului  de  locațiune contractului  de  închiriere  nr.

__________/__________, având ca obiect  terenul-curte ocupat cu garaj proprietate privată, teren  ul-  curte

care deservește accesul la garaj (dacă este cazul) situat în Cluj-Napoca, str. __________________________,

nr.  ____,  judeţul Cluj, prin  întocmirea unui alt  contract,  potrivit  actelor  administrative în  vigoare la  data

prezentei, respectiv calcularea chiriei stabilită prin acte normative.

Anexez următoarele acte:

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 45 10 12 *

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 *451012* Nr. _____________ / ______

 copii buletin/carte de identitate ale tuturor  proprietarilor garajului; 

 copie talon mașină

 copie autorizație de construcție garaj

 plan de situație

TELEFON:  _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _           

     

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

DATA          SEMNĂTURA

    _ _  / _ _  / _ _ _ _ 1. __________  2. __________  3. __________

   4. __________  5. ___________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 45 10 12 *

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.


