
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *4 510 03* Nr. _____________ / ______

CĂTRE,
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII, TERENURI
Str. Moţilor nr. 3

 Subsemnatul(a)/Subsemnații:

1. ______________________________________

3. ______________________________________

2. _______________________________________

4._______________________________________

5.______________________________________ proprietari  ai  imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca,

str. ___________________________, nr._______, ap._____, judeţul Cluj, cu domiciliul în localitatea:

1.___________________,judeţul _____________strada_____________________nr._______bl.____ap. ____,

2.___________________,judeţul _____________strada_____________________nr._______bl.____ap. ____,

3.___________________,judeţul _____________strada_____________________nr._______bl.____ap. ____,

4.___________________,judeţul _____________strada_____________________nr._______bl.____ap. ____,

5.___________________,judeţul _____________strada_____________________nr._______bl.____ap. ____, 

identificați  prin:

1. C.I./B.I.  seria _ _ numărul . _ _ _ _ _ _, C.N.P. _______________,

2. C.I./B.I.  seria _ _ numărul . _ _ _ _ _ _, C.N.P. _______________, 

3. C.I./B.I.  seria _ _ numărul . _ _ _ _ _ _, C.N.P. _______________,

4. C.I./B.I.  seria _ _ numărul . _ _ _ _ _ _, C.N.P. _______________,

5. C.I./B.I.  seria _ _ numărul . _ _ _ _ _ _, C.N.P. _______________,

Cunoscând prevederile H.C.L. nr. 318/2013 modificată și completată prin H.C.L. nr. 571/2013, privind

vânzarea terenurilor  curți  aparținând domeniului  privat  al  Municipiului  Cluj-Napoca,  proprietate  privată  a

statului  român,  aferente  imobilelor  naționalizate  sau  ale  celor  construite  din  fondurile  statului,

solicit  cumpărarea  terenului  curte  aferent  locuinţei  situată  în  municipiul  Cluj-Napoca,

str. .................................................................. nr ................ bl …....... corp …...... sc …....... ap .........,  al cărui

titular de contract de închiriere sunt.

Anexez următoarele acte:

 copii buletin/carte de identitate în valabilitate ale tuturor  proprietarilor (dacă acestea au suferit

modificări); 

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 *4 51 01 3*

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 *4 510 03* Nr. _____________ / ______

 documentație  topo.  cadastrală  întocmită  conform Ordinului  nr.  700/2014,  cu modificările  și

completările ulterioare, însoțită de planul de situație conform cărții funciare din care să reiasă

corespondența numărului topografic din extrasul C.F. cu respectivul plan.

TELEFON:  _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _           

     

□  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

    _ _  / _ _  / _ _ _ _ 1. __________  2. __________  3. __________

   4. __________  5. ___________
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