
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *5000 02* Nr. _____________ / ______

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE                                             Anexa 2 la Regulament
Str. Mehedinți nr.15, Cluj-Napoca
Tel. 0264-458320, centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro

Denumirea unităţii..................................................          
Adresa unităţii.........................................................
Localitatea...............................................................
Tel................................... Fax....................................
Cod Unic de Inregistrare..........................................
Nr.înreg............................................. Data................
Persoană contact......................................................

A D E V E R I N Ţ Ă

Societatea  ................................................................................  cu  sediul  în

localitatea ......................................... str .................................................................. nr .......................... sectorul

(judeţul)  ................................................  adeverim  prin  prezenta  faptul  că  domnul

(doamna) ................................................................................... este salariat (ă) al/a unităţii noastre în funcţia de

.............................................................................,  cu  CIM  nr  .......................................  din  data

de ........................................ pe perioadă nedeterminată/determinată, având în ultimele 6 luni un venit lunar

brut:

sub 700 lei

peste 700 lei

şi intervale de suspendare CIM pentru „concediu pentru creşterea copilului în vârstă de pănă la 2 ani” de

la ........................................... până la .......................................

D-na/dl  .............................................................................................................  îşi  reia/şi-a  reluat  activitatea  în

cadrul firmei noastre începând cu data de ................................... conform cererii aprobate/deciziei/dispoziţiei

nr .................... din .....................................

Cunoscând prevederile  art.  326 din Codul  Penal  ne asumăm întreaga  responsabilitate  cu privire  la  datele

menţionate în prezentul document şi confirmăm că persoanele semnatare ale prezentei adeverinţe angajează

răspunderea noastră cu privire la realitatea informaţiilor cuprinse în prezenta.

Reprezentant legal/funcţia                Nume şi prenume              Semnătura

............................................... ......................................... .................................. 

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 *5 00 00 2*

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 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.

mailto:centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro

