PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*446003*

Nr. _____________ / ______

CERERE
pentru obţinerea autorizaţiei de liberă trecere pentru autovehicule cu greutatea maximă
autorizată de peste 35 tone
Către
Serviciul Siguranţa Circulaţiei
Subsemnatul/Subscrisa:______________________________________ cu
Adresa/Sediul:_____________________________________ tel.:________________solicit autorizaţia de
liberă trecere în vederea aprovizionării cu următoarele produse :
______________________________________________________________________________________
pentru următoarele autovehicule:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Punctul de plecare auto /intrare în municipiul Cluj-Napoca : str._______________________
________________________________________________________________________________________
punctul de destinaţie/ ieşire din muncipiul Cluj-Napoca: str.________________________________________
________________________________________________________________________________________
Solicit autorizaţia de liberă trecere pentru municipiul Cluj-Napoca FĂRĂ ZONA O, pentru
perioada:
− o zi în data de: __________________________
− o lună: de la ___________________ până la _______________.
Documente necesare eliberării autorizaţiei de liberă trecere:
-cerere tip
-copie după talonul maşinii
-copie după certificatul de înregistrare al firmei (CUI)
-OP/chitanţa nr. ________ data ____________ suma ___________________lei.
□ Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail:
______________________________________________________________
□ Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această adresă de e-mail
□ Îmi exprim consimțământul ca Primăria Municipiului Cluj-Napoca să comunice orice informații, date
personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail indicată mai sus
□ Am luat la cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau în cazul
adresei greșite de e-mail, Municipiul Cluj-Napoca nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru

DATA __________________
www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3

SEMNĂTURA_________________

*446003*

Timp estimativ de completare: 5 minute
Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului ClujNapoca 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.

