PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*301002*

Nr. _____________ / ______

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
-SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ, ARHIVĂ -

Subsemnatul(a)___________________________,domiciliat(ă) în Cluj-Napoca,
str._____________________, nr.____, ap.____, prin prezenta în conformitate cu prevederile art.30-34
din Legea nr.17/2000, solicit asistarea mea de un delegat al autorității tutelare din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca la încheierea unui contract de intreținere
cu numiții:____________________________________________, domiciliați în Cluj-Napoca,
str._____________________, nr.____, ap.____, în următoarele condiții:
A. Întreținut:
Subsemnatul (a) ________________________, cedez în schimbul întreținerii dreptul de
proprietate ce-l dețin asupra (cotei din) _____ imobilul înscris în CF nr.____________________cu
nr.topo.______________________.
-asigur pe întreținători de orice evicțiune asupra imobilului mai sus menționat;
-pretind păstrarea dreptului de uzufruct viager , notarea în sarcina întreținătorilor a interdicției
de înstrăinare și grevare a imobilului și a obligației de întreținere, pe durata vieții mele;
-Alte pretenții:
B. Întreținători:
Subsemnații __________________și ____________________, în calitate de întreținători ne
obligăm să asigurăm viager întreținutului următoarele:
-efectuarea întreținerii la domiciliul întreținutului;
-asigurarea a cel puțin trei mese zilnice, plata facturilor de curent electric, gaz metan, apă,
canalizare, salubritate, telefon, încălzire;
-asigurarea îmbrăcămintei de sezon și încălțămintei;
-asigurarea tuturor medicamentelor în caz de boală, prescrise de medicul de familie și de către
medicii specialiști;
-plata cheltuielilor de spitalizare;
-înmormântarea cu păstrarea tradițiilor locului.
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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 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.
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Asigurăm pe întreținut de orice evicțiune asupra drepturilor ce-i revin cu privire la imobilul mai sus
menționat.
Cunosc faptul că rezilierea contractului se poate face prin voința părților sau prin instanța de
judecată.
□ 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

Semnături:
Întreținut:
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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 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.

