
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *451001* Nr. _____________ / ______

CĂTRE,
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII, TERENURI

CERERE PRIVIND APROBAREA UNUI SCHIMB DE LOCUINŢĂ

  a)

Subsemnatul_____________________________

identificat prin B.I./C.I. seria _____ nr. _______,

C.N.P. ____________________ având familia 

compusă din ______ membrii, domiciliat în str. 

______________________________________

nr.________ap.______et._______, titular al

contractului de închiriere nr.____________

emis de________________________________,

având ca obiect locuinţa compusă din _______ 

camere de locuit, solicit aprobarea schimbului de 

locuinţă în temeiul H.C.L. 402/2012

                          

b)  

Subsemnatul____________________________

identificat prin B.I./C.I. seria _____ nr. ______,

C.N.P. ____________________ având familia 

compusă din ______ membrii, domiciliat în str. 

______________________________________

nr.________ap.______et._______, titular al

contractului de închiriere nr.____________

emis de________________________________,

având ca obiect locuinţa compusă din _______ 

camere de locuit, solicit aprobarea schimbului de 

locuinţă în temeiul H.C.L. 402/2012

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



PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *451001* Nr. _____________ / ______

Declarăm că suprafaţa locativă ce face obiectul schimbului nu este deţinută ca accesoriu la 
contractul de muncă şi nu formează obiectul unui litigiu judecătoresc în curs de soluţionare.

Ne asumăm răspunderea pentru exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere.

PREZENTEI ANEXĂM ÎN COPIE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

□ Declaraţii notariale ale ambilor titulari ai contractelor de închiriere care solicită 

schimbul, din care să reiasă acordul acestora privind copermutarea 

gratuită a posesiei şi folosinţei locuinţei. □

□ Adeverinţă de la asociaţiile de locatari care să certifice faptul că nu înregistrează 

debite din neachitarea cheltuielilor comune (în cazul în care nu există asociaţii 

de locatari înfiinţate se vor prezenta declaraţii notariale în acest sens). □

□ Adeverinţe eliberate de către furnizorii de utilităţi, acolo unde este cazul (curent electric, 

gaz, apă, salubritate), din care să reiasă faptul că nu înregistrează restanţe în evidenţa acestora. □

□ 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

  Semnături       Semnături

_____________________                                  ____________________
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