
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *447008* Nr. _____________ / ______

CERERE PENTRU MODIFICAREA AUTORIZAŢIEI TRANSPORT- PERSOANE FIZICE
AUTORIZATE

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECŢIA TEHNICĂ

SERVICIUL REŢELE EDILITARE ŞI TRANSPORT LOCAL

    Subsemnatul_____________________________CNP___________________________________  ,

domiciliat în ______________________ ,  str. ___________________,      nr.________ap.______ ,   

C.I.( B.I.)    seria _____,    nr. _____________,     eliberat de către Poliţia __________________ la data de

___________________

posesor al autorizaţiei de taxi şi de transport nr._______________eliberate în baza Legii nr.38/2003, eliberate

în baza Legii nr.38/2003, modificată şi completată de Legea nr.265/2007 şi Legea nr. 68/2008 prin prezenta

solicit modificarea autorizaţiei de transport .

 Anexez prezentei următoarele acte în copie:

1. C.U.I  - certificat de înregistrare, eliberat de Registrul Comerțului Cluj-Napoca.
2.denumirea dispeceratului la care este arondat transportatorul.
3.indicativul cu care lucrează la dispecerat.
4. autorizaţia de transport în original.
5.chitanţa în copie, cu suma de 113 lei,  reprezentând taxa de modificare  autorizaţie de transport în regim de
taxi .

□ 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..............................

           Telefon: ......................                                                                        Ștampila.................................

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 44 70 08 *

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.


