
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *4 510 02* Nr. _____________ / ______

CĂTRE,
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECŢIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ŞI EVIDENŢA PROPRIETĂŢII
SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII, TERENURI

SUBSEMNATUL/SUBSEMNATA ................................................................................................... CU

DOMICILIUL  ÎN  JUDEŢUL  .................................  LOCALITATEA  …..........................................,

STR. ....................................................................  NR ................ BL …..... CORP …... SC …... AP ............

IDENTIFICAT(Ă) PRIN CI / BI SERIA ...........  NR …..................  CNP ...................................................

TELEFON ................................................., FORMULEZ PREZENTA 

CERERE,

PRIVIND  CUMPĂRAREA ÎN BAZA (SE INDICĂ ACTUL NORMATIV ÎN BAZA CĂRUIA SE

SOLICITĂ  CUMPĂRAREA)  ..................................................................,  A  LOCUINŢEI  SITUATĂ  ÎN

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, STR. ...................................................... NR .............. BL …...... CORP ..…...

SC …..... AP ............,  AL CĂRUI TITULAR DE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE SUNT.

PREZENTEI ANEXEZ ÎN COPIE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 copie după cărţile / buletinele de identitate ale titularului şi soţiei (soţului) în valabilitate, dacă 

acestea au suferit modificări □
 certificat de căsătorie (dacă este cazul) □
 declaraţie notarială din partea titularului contractului de închiriere 

            cât și a soțului/soției și a copiilor minori (după caz) care să aibă următorul conținut: □

“- nu ocupă şi nu au ocupat abuziv un imobil aflat în proprietatea Statului Român/în administrarea

Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca/Municipiului  Cluj-Napoca,  ori  în  proprietatea  Municipiului

Cluj-Napoca, pe raza municipiului Cluj-Napoca;

-  nu  au  deţinut,  nu deţin  şi  nu au înstrăinat  o  locuinţă  proprietate  personală  sau  o  cotă  parte  din

suprafaţa utilă a unei locuinţe, mai mare de 18 m.p., pe teritoriul României, după 01.01.1990;

- nu deţin, nu au deţinut şi nu au înstrăinat o suprafaţă de teren  construibil,  intravilan pe teritoriul

României, după 01.01.1990;

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 *4 51 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.
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-  nu au deţinut,  nu deţin  şi  nu au înstrăinat  o  casă de vacanţă,  proprietate  personală,  pe teritoriul

României după 01.01.1990;

- nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

- nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor

speciale.”

□  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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