
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *4 520 12* Nr. _____________ / ______

                                                                                       Anexa nr.3 la Regulament 

CĂTRE,
                                   MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
                                   DIRECŢIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII
                                   SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERŢ 

Subsemnatul(a) ____________________________ reprezentant al comerciantului (persoană fizică  sau

juridică)_________________________________________________,  cu sediul

în_____________________________,  str.___________________________,  nr.________,  ap.________,

telefon___________________, în conformitate cu prevederile Hotărârii de consiliu local nr._______, vă rog să

aprobaţi amplasarea unui număr de ____ obiecte de mobilier  urban destinat expunerii produselor alimentare

de tip legume-fructe.

Locul de desfăşurare a activităţii de expunere a produselor pe mobilier urban destinat acestui scop

este în faţa structurii de vânzare autorizate (Acord de funcționare nr____ din ________) situată în Cluj-

Napoca, str./pţa_________________________, nr.______,bl.______,sc.______,et.__, ap.____, amplasat pe

terenul adiacent aflat în proprietate privată.

 Anexe  z următoarele acte   (xerocopii):

1.Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului,
2.Certificat constatator pentru structura de vânzare în faţa căreia se vor expune produsele alimentare de tip 
legume-fructe,
3.Act de proprietate al structurii de vânzare precum şi al terenului pe care se amplasează obiectul de mobilier   
urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, nu mai vechi de 90 de zile,
4.Acordul proprietarului terenului privitor la amplasarea mobilierul urban destinat expunerii produselor 
alimentare de tip legume-fructe,
5.Plan de încadrare în zonă,
6.Plan de situaţie al zonei, cu precizarea amplasamentului exact al obiectului de mobilier urban destinat 
expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe, precum şi poziţionarea faţă de limita structurii de 
vânzare,
7.Fotografie cu faţada spaţiului pe care să fie poziţionată amplasarea mobilierului urban în cauză.

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 *4 52 01 2*

Timp estimativ de completare: 5 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 *4 520 12* Nr. _____________ / ______

□ 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

             Data  _____________________                                                     Semnătura  
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