ROMÂNIA
CLUJ-NAPOCA
Direcţia de Impozite şi Taxe Locale
Cod fiscal: 4305857
Piaţa Unirii, nr.1 / Fax 0264-597750
Adresa e-mail: persoanejuridice@primariaclujnapoca.ro
Nr. ………………………..
Din ………/ ………20………

ELEMENTE DE IDENTIFICARE
ALE ORGANIZATORULUI DE SPECTACOLE
…………………………………………………………
Str. ………………………………, Nr. ……………
Localitatea……………………………………………
…...
Judeţul………………………..
tel./fax…………………..
CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE
FISCALĂ

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi………./……./ 20……, La……………………………………………...
Subsemnatul……………………………………………….………………………... din cadrul compartimentului de
specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale a …………………………………………………………………
îndeplinind funcţia …………………………,, în prezenţa………………..………………………………………….……
(Reprezentantul organizatorului de spectacole)

şi a ………………………..……………………….……, am procedat la distrugerea abonamentelor / biletelor de intrare la
(gestionarul abonamentelor / biletelor)

spectacole rămase nevândute şi care nu mai pot fi utilizate, dupăcum urmează:

A) Abonamente
Seria……….
de la nr. ………
la nr. ………….

Număr
Total

TOTAL

Tarif
- lei – buc. -

Valoarea totală
- lei – buc. -

X

OBSERVAŢII

X

B) Bilete de intrare
Seria……….
de la nr. ………
la nr. ………….

TOTAL

Număr
Total

Tarif
- lei – buc. -

Valoarea totală
- lei – buc. -

X

OBSERVAŢII

X

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în douăexemplare, identic egale din punct de vedere juridic, câte unul la fiecare parte,
spre a servi la descărcarea din evidenţe.
Vă informăm că datele declarate de către dumneavoastră servesc exclusiv desfăşurării activităţii Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale, iar utilizarea
lor respectă integral prevederile Legii nr.677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal. În conformitate cu prevederile Codului fiscal şi al
Codului de procedură fiscala, D.I.T.L. colectează şi stochează informaţiile necesare deschiderii rolurilor fiscale, iar acestea sunt dezvăluite doar
autorităţilor abilitate prin lege să le solicite. De asemenea, vă aducem la cunoştinţă obligativitatea completării tuturor datelor de pe formulare, în caz
contrar nu se va da curs solicitării dumneavoastră. În cazul în care doriţi verificarea exactităţii datelor personale în evidenţele noastre, puteţi adresa o
cerere instituţiei noastre, în care sunteţi rugaţi să precizaţi motivul verificării. Puteţi solicita rectificarea, actualizarea sau ştergerea datelor incomplete
sau inexacte, precum şi transformarea în date anonime a celor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în măsura în care prezentaţi şi o
argumentare din care să rezulte clar motivele întemeiate ale acestei acţiuni.

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă ca declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele
declarate fiind corecte şi complete.

□
□
□

Sunt de acord ca actele administrative fiscale să-mi fie comunicate la adresa de poștă electronică (adresa 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

FUNCŢIONAR PUBLIC,
L.S. ………………………………
(Prenumele şi numele / funcţia)

REPREZENTANTUL
ORGANIZATORULUI
DE SPECTACOLE,
L. S. ………………………………………………
(Prenumele şi numele / funcţia)

……………………………………………….
(Prenumele şi numele gestionarului)
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 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.

