
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *451005* Nr. _____________ / ______

Către,
                                            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

             DIRECŢIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI 
             ŞI EVIDENŢA PROPRIETĂŢII

             Serviciul Administrare spaţii, terenuri

    Subsemnatul(a)  ................................................,  născut(ă)  la  data  de  .......................  în  localitatea
……….......................,  cu domiciliul în  ………………..................................,  str.  ...........................................,
nr.  ................... ap. ............,  telefon ................................., e-mail................................., îndeplinesc condiţiile
prevăzute de  Legea nr. 15/2003 actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, privind
sprijinul  acordat  tinerilor  pentru  construirea  unei  locuinţe  proprietate  personală  (pentru  tineri  cu  vârsta
cuprinsă între 18-35 de ani şi cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca), respectiv ale H.G. 896/2003,
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003,

Solicit atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de .......…………... (între 150 - 300 mp)

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, pe durata existenţei construcţiei.

    Mă oblig  să încep construcţia până la  data de ....................,  dar  nu mai târziu de un an de la  data

atribuirii terenului, şi să o realizez cu respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    Anexez următoarele documente justificative:
   a) copie certificat de naştere;
    b) copie  act de identitate, cu domiciliul stabil în Cluj-Napoca;
    c) declaraţia pe propria răspundere că nu deţin sau că nu am deţinut în proprietate o locuinţă ori un
teren destinat construirii unei locuinţe;

d) declarația părinților, pe propria răspundere, că nu dețin sau nu au deținut în proprietate un teren în
suprafață mai mare de 500 mp în mediul urban și de 5000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care
este situat terenul.

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile din Codul penal în materia falsului în declarații.
□ 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 ........................                                                            Semnătura..........................

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 45 10 05 *

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 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.


