PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*452010*

Nr. _____________ / ______

DOMNULE PRIMAR,
COMERCIANTUL ________________________________________________________________________
înregistrat

la

Oficiul

registrului

comerţului

sub

nr._____________________________cod

unic____________________cu sediul în___________________________________,
str.______________________________, nr.___, ap.__, telefon__________________,
reprezentat

prin

______________________________________________

în

calitate

de

___________________________________, având CNP ___________________________

În conformitate cu prevederile art.20-23 din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă, republicată şi ale normelor metodologice de aplicare ale ordonanţei, aprobate prin H.G.
nr.333/2003, notific organizarea unei vânzări de lichidare pentru produsele specificate în lista de inventar
anexată la prezenta notificare, în perioada___________________________________________ şi declar pe
propria răspundere că mă încadrez în situaţia de mai jos şi îndeplinesc cerinţele prevăzute de lege:
- încetarea definitivă a activităţii comerciantului
- schimbarea proprietarului/chiriaşului/locatarului/mandatarului, după caz,
care exploatează structura de vânzare
- anularea/încetarea contractului de închiriere/locaţie/mandat, pentru
structura de vânzare
- întreruperea activităţii comerciale sezoniere în structura de vânzare pentru o
perioadă de cel puţin 5 luni după terminarea operaţiunilor de lichidare
- schimbarea profilului structurii de vânzare
- suspendarea sau înlocuirea unei activităţi comerciale desfăşurate în structura
de vânzare
- modificarea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare
- modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii comerciale în structura de
vânzare
- vânzarea stocului de produse din structura de vânzare de către moştenitorii
legali ai comerciantului defunct
- deteriorarea gravă, din cauza unor calamităţi sau acte de vandalism, a
produselor nealimentare din structura de vânzare
Completez prezenta notificare cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală.
www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3

*452010*

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 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.

PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*452010*

Nr. _____________ / ______

Structura de vânzare este situată la adresa:
Cluj-Napoca, str./p-ţa_______________________________________, nr.____, bl.___, sc.___, et.___,
ap.____.
Obiectul activităţii (coduri CAEN): ______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Data _________

Semnătura,

COMERCIANTUL _________________________________________________________
Oficiul registrului comerţului sub nr.______________________________
cod unic__________________

înregistrat

LISTA DE INVENTAR PENTRU MĂRFURILE DE LICHIDAT
Nr.
crt.

Denumirea
produselor/articolului de
lichidat

U.M.(kg, l,
Cantitatea existentă
preambalate în
în stocul structurii
diverse cantităţi,
de vânzare
mp., buc., seturi etc.)

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

Documentul emis de
furnizorul
produsului(denumire,
număr, dată)

*452010*

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 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.

la

PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*452010*

Nr. _____________ / ______

□ 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 autorizată __________________

*452010*

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 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.

