PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*446002*

Nr. _____________ / ______

CERERE
PENTRU RADIEREA AUTOVEHICULELOR ÎNREGISTRATE
CĂTRE
SERVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
SUBSEMNATUL/SUBSCRISA: _____________________________________________________________
ADRESA/SEDIUL: _____________________________________ TEL. _____________________________
SOLICIT RADIEREA AUTOVEHICULULUI (FELUL): ____________________
ÎNREGISTRAT CU NR. DE CIRCULAŢIE: ______________________________
AVÂND ÎN VEDERE :
-

VÂNZAREA: -persoana/firma căreia i-a fost vândut_____________________
-data: ___________________

-

ALTE MOTIVE: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
ANEXEZ:





-

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE ÎN ORIGINAL
COPIE CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE
PROCES VERBAL (ÎN CAZ DE ACCIDENT)
ALTE ACTE CARE DOVEDESC ÎNSTRĂINAREA
ÎN CAZ DE FURT/PIERDERE-ANUNȚ ÎNTR-UN ZIAR LOCAL

□ 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
Cunoscând prevederile Codului penal, art.326 privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere și sub sancțiunea nulității
înregistrării faptul că actele depuse la dosar reflectă adevărul.

DATA

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

DEŢINĂTOR (SEMNĂTURA)

*446002*

Timp estimativ de completare: 10 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.

