
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *48 000 1* Nr. _____________ / ______

Către, 

DIRECŢIA GENERALĂ POLIŢIA LOCALĂ CLUJ -NAPOCA
Răspuns  la adresa nr. ...................../486/din data.........................

       Nume,prenume/Denumire  .......................................................................  în  calitate  de  proprietar  al

autovehiculului  cu   numărul  de  înmatriculare  ..............................,  în  data  de  .................................  la

ora ............... pe strada ........................................ din municipiul Cluj-Napoca, transmit pe proprie răspundere

datele utilizatorului auto pentru întocmirea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Nume,prenume/Denumire .....................................................................................................................

Domiciliul:  Jud.  ...........................,  loc.  .............................................  str.  .........................................,  nr.

….................. bl. ..............., sc. ................., ap. ...............

CNP ............................................, CI/BI. ............................................TEL. .........................................

ADRESA DE E-MAIL................................................................

Anexez în copie:     contract vânzare-cumpărare,      contract de  închiriere,     contract de comodat,    f

carte de identitate,      permis de conducere,      certificat de înmatriculare sau .............

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

Declar  pe  proprie  răspundere că  datele  completate  mai  sus  sunt  reale,  și  cunosc  că  declararea
necorespunzătoare a adevărului constituie infracțiune și se pedepsește conform prevederilor Codului penal.

Prezenta declarație se face în conformitate cu RGPD nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Nume, Prenume/Semnătură Data

 Atenţie: toate câmpurile sunt obligatorii
 Pentru cetățenii  care  au dobândit  permisul  de conducere  în  alt  stat  se  va  comunica în  mod

obligatoriu: serie/nr. , categoria și țara care a eliberat permisul

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 48 00 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.


	Nume,prenume/Denumire ....................................................................... în calitate de proprietar al autovehiculului cu numărul de înmatriculare .............................., în data de ................................. la ora ............... pe strada ........................................ din municipiul Cluj-Napoca, transmit pe proprie răspundere datele utilizatorului auto pentru întocmirea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției.

