PRIMĂRIA

*442002*

CLUJ-NAPOCA

Nr. _____________ / ______

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECŢIA TEHNICĂ,
SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE DOMENIUL PUBLIC
SUBSEMNATA/UL

__________________________________,

_____________________________________,

DOMICILIAT

ÎN

CU B.I./C.I. SERIA _____, NR. ____________, CNP

________________________ PRIN PREZENTA SOLICIT ELIBERAREA AVIZULUI DE LUCRU ÎN
CIMITIRELE ADMINISTRATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018.
ATAŞEZ URMĂTOARELE ACTE:
□ cerere tipizată;
□ copie după B.I./C.I.;
□ talonul maşinii;
□ act care să ateste pregătirea profesională a P.F.A.-ului/administratorului S.R.L.-ului în domeniul
construcţiilor;
□ cazier fiscal al P.F.A.-ului/ S.R.L.-ului;
□ certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi
Industrie Naţională sau Teritorială;
□ 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

*442002*

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.

