PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*422002*

Nr. _____________ / ______

DENUMIREA ORGANIZATORULUI
Nr. ....... din .......
Către,
........................................
(primărie)
- domnului primar -

Vă facem cunoscut că în ziua de ............ luna ............... anul …...................., între orele ............. şi .............., în
localitatea ........................., judeţul ....................., locul ............................………………. se va desfăşura o
adunare publică organizată de către noi.
La adunare vor participa circa ...................................... persoane.

Traseele de acces spre locul adunării, precum şi cele de dispersare vor fi ........................................................
…………………………………… .
Scopul adunării publice îl constituie manifestarea (aprobării, adeziunii sau protestului) în legătură
cu .................. .
Vă asigurăm că adunarea se va desfăşura în mod paşnic şi civilizat.
Din partea noastră sunt împuterniciţi să asigure şi să răspundă de măsurile privind buna organizare a adunării,
astfel încât aceasta să se desfăşoare în condiţii paşnice, civilizate şi să nu degenereze în acte de violenţă,
domnii:
- .......................................................................... ; ........................................................................*)

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

*422002*

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 ClujNapoca cu protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.
In 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.
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Personalul desemnat de noi să execute măsuri de ordine pe parcursul desfăşurării adunării şi pe trasee va purta
următorul însemn distinctiv:
............................................................................
.......................................................................... .

În sprijinul bunei desfăşurări a adunării, solicităm din partea primăriei şi a organelor de poliţie luarea
următoarelor măsuri:
............................................................................
............................................................................
.......................................................................... .

□

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

Semnătura şi ştampila
organizatorului
-----------*) Se vor indica numele, prenumele, alte date de identificare ale persoanelor împuternicite să răspundă de
organizare.
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