
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *301003* Nr. _____________ / ______

D A R E D E S E A M Ă
pe anul ________

Subsemnatul(a)  ________________________,  domiciliat  în  Cluj-Napoca,

str._____________________,  nr.______,  ap._____,  tutore  al  interzisului

____________________________, născut la data de ______________, în cele ce urmează

prezint darea de seamă pe anul ________ privind tutela instituită.

Menționez că m-am îngrijit de persoana tutelată și i-am asigurat 
cele necesare dezvoltării sale.

Sub aspectul administrării bunurilor-conform prevederilor art.151, 
art.152, art.153 și art.171 din Codul Civil, fac următoarele precizări:

1. Veniturile persoanei tutelate în anul _______ , s-au cifrat la suma de 
_______________, în total, după cum urmează:

1.Ianuarie 7.Iulie

2.Februarie 8.August

3.Martie 9.Septembrie

4.Aprilie 10.Octombrie

5.Mai 11.Noiembrie

6.Iunie 12.Decembrie

De asemenea, s-au primit următoarele ajutoare materiale, în valoare de 
________________lei de la___________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

2. Cheltuielile ocazionate de întreținerea interzisului, pe aceeași perioadă 
însumează ______________lei, astfel:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 30 10 03 *

Timp estimativ de completare: 15 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.
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Pentru justificarea cheltuielilor de mai sus anexez următoarele acte doveditoare, în copii:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________.
Diferența dintre venituri și cheltuieli, în sumă de

________________________, este consemnată în contul bancar 

nr.________________________________________________________________

3.Alte mențiuni: privind îngrijirea și întreținerea persoanei
tutelate:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 30 10 03 *

Timp estimativ de completare: 15 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.
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Confirm pe proprie răspundere cunoscând consecințele unei declarații 
mincinoase exactitatea datelor de mai sus și mă oblig să păstrez actele justificative 
care au stat la baza prezentei dări de seamă.

□ 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

CLUJ-NAPOCA TUTORE,
Data______________                                                     (Semnătura)

www.primariaclujnapoca.ro
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Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 30 10 03 *

Timp estimativ de completare: 15 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.


