
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *44 600 1* Nr. _____________ / ______

                                                                                                                                  
Obligatoriu de completat
 Nume Prenume_______________

Adresă/Telefon_______________

CERERE
PENTRU ELIBERAREA  CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Către,
         Serviciul Siguranța Circulației

DEŢINĂTOR_________________ADRESA_______________________

FELUL  AUTOVEHICULUL:_________________________

MARCA:_________________________________

CULOAREA:______________________________________

ANUL FABRICAŢIEI:_______________________________

Numărul seriei de motor:__________________________

DATA INTRĂRII ÎN FUNCŢIUNE :_____________________
(data cumpărării)

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.

□ 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

DEŢINĂTOR,

L.S                    

Semnătura şi stampilă

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 44 60 01 *

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.



PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *44 600 1* Nr. _____________ / ______

Notă: Anexez acestei cereri copii de pe documente care autentifică datele de mai sus.

-copie după actul de proprietate (copie după factură, contract de vânzare cumpărare);
-declaraţie pe proprie răspundere că utilajul / mopedul este în patrimoniul firmei / proprietate 
personală şi precizarea locului de staţionare al utilajului / mopedului;
-poze color cu utilajul/mopedul, locul de staţionare 2buc;
-copie după buletin pentru persoana fizică;
-copie după certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului- pentru firme
-OMOLOGARE RAR  original si copie xerox;
-proces verbal de impunere eliberat de Direcția de taxe și impozite locale
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