
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *102003* Nr. _____________ / ______

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

(Sunt exceptate de la obligația de a face declarația pe propria răspundere privind calitatea de
lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu
împliniseră vârsta de 16 ani)

conform art. 49 alin. (1) lit. g) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, respectiv conform art. 5 alin. (1) din OUG nr. 24/2008

privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

Subsemnatul/Subsemnata

.............................................................................................................................................
(numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume
anterioare)

cetăţean român, fiul/fiica lui
.......................................................................
(numele şi prenumele tatălui)

şi al/a
.......................................................................

(numele şi prenumele mamei)

născut/născută la
.......................................................................
(ziua, luna, anul)

în
.......................................................................
(locul naşterii: localitatea/judeţul)

domiciliat/domiciliată în
.......................................................................

(domiciliul din actul de identitate)

legitimat/legitimată cu
.......................................................................
(felul, seria şi numărul actului de identitate)

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 10 20 03 *

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.
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CLUJ-NAPOCA *102003* Nr. _____________ / ______

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la 
cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul 

dosar si deconspirarea Securității, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că ............... lucrător al 
Securităţii sau colaborator al acesteia, (am fost/nu am fost) în sensul art. 2 lit. a)și b)din ordonanţa de 
urgenţă.

(Data)

..............................

(Semnătura)

..............................
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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.


