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

CERERE TRANSFER DOSAR FISCAL

Subscrisa ........................................................................, C.I.F./CUI……....................,

judeţ ...................... loc. ........................... cod poştal ....................... sector ....,

str. ....................................................... nr. ....., bloc .... scara ... etaj ... ap ....

tel. ................................ fax ............................., adresă de e-mail ……………………………………,

înregistrat la registrul comerţului ........................... la nr. ..........................., reprezentată

prin .................................................................................. în calitate de administrator/împuternicit al

societăţii, cu domiciliul în ...........................................................................................................,

strada .........................................................., nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., legitimat(ă)

prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. ....................., C.N.P....................................., solicit

transferul dosarului fiscal al mijlocului/mijloacelor de transport identificat/e astfel:

1. Marca .................................serie şasiu…………....................….......serie motor…………

cap.cilindrică.....................

2. Marca .................................serie şasiu…....................………….......serie motor…………

cap.cilindrică.....................

3. Marca .................................serie şasiu………...................….….......serie motor…………

cap.cilindrică.....................

4. Marca .................................serie şasiu…....................…………........serie motor…………

cap.cilindrică.....................

5. Marca .................................serie şasiu……......................……..….......serie

motor…………cap.cilindrică.....................

la U.A.T. al localităţii……………………………………...........…………………, urmare schimbării 

sediului social.

Anexez prezentei, următoarele documente în copie:

1. Incheiere/rezoluţie emisă de ORC privind schimbarea sediului social nr.…....……/…………

2. Certificat înscriere menţiuni emis de ORC privind schimbarea sediului social ........../............

3. C.U.I. cu noul sediu 

4. Alte documente…………………....……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

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

________________________________________________

Semnătura  şi ştampila.............................................

                                                                                                        

Data .....................................

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.


